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SS-001  

PERCUTANEOUS MITRAL BALLOON VALVULOPLASTY FOR 

LUTEMBACHER’S SYNDROME WITH EISENMENGER’S 

PHYSIOLOGY? 

Levent Özdemir* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Kırşehir 

Introduction: The combination of rheumatic mitral stenosis with atrial septal defect (ASD) is termed as 

Lutembacher’s syndrome. Transcatheter closure of ASD and PMBV are suitable therapies for patients without 

Eisenmenger’s physiology. Closure of ASD worsens the patients’ symptoms of Lutembacher’s syndrome with 

severe Eisenmenger’s physiology as in our case. Our aim is to discuss if PMBV without closure of ASD is 

suitable therapy for these kind of patients considering our case? 

Case: A 42-year-old man was examined in our clinic with excessive ascites, pedal edema, moderately shortness 

of breath and fatigue. He seemed cyanotic and his digital oximeter reading was between 88% and 90%. Lung 

auscultation revealed rales at both lung bases. On cardiac exam, a moderately accentuated S1 without opening 

snap and an apical 2/6 diastolic rumbling of MS. 4/6 holosystolic murmur was heard on lower left side of the 

sternum.  S2 was splitted and fixed. Liver edge could not be palpated due to excessive ascites. The examination 

of lower extremities revealed pedal edema and palpable pulses. His electrocardiogram revealed atrial fibrillation, 

incomplete right bundle branch block and nonspecific ST/T-wave changes. Transthoracic echocardiography 

revealed normal left ventricular systolic function with an ejection fraction of 60%. Mitral valve and submitral 

apparatus thickened with a valve area of 1.0 cm². Anterior mitral leaflet had hockey-stick appearance and both 

leaflets were restricted in motion (Figure 1). Right ventricle and both atrium were significantly dilated. There 

was a 60-mm secundum ASD as if there was a single atrium (Figure 1). There was a severe tricuspid 

regurgitation, its turbulent jet flow directed through the secundum ASD into the left atrium, so we thought severe 

Eisenmenger’s physiology is present (Figure 2).  Moreover, a pulmonary systolic pressure was measured to be 

105 mmHg. On the basis of the combined finding of rheumatic mitral valve stenosis and a secundum ASD, we 

established the diagnosis of Lutembacher’s syndrome. Given his severe Eisenmenger’s physiology, large 

interatrial septal defect and high pulmonary hypertension, he was deemed unsuitable for mitral balloon 

valvuloplasty and surgical intervention. Unfortunately patient died 6 months later due to low cardiac output. 

Discussion: The combination of rheumatic mitral stenosis and ASD termed as Lutembacher’s syndrome, was 

first described in 1916 by Lutembacher. In assessment of mitral stenosis in Lutembacher’s syndrome, mitral 

valve planimetry, continuity equation, and the proximal isovelocity surface area (with angle correction) may be 

the preferred methods of mitral valve area estimation (2-3). Eisenmenger’s physiology was present in our patient 

prominently. At this stage of the disease, surgery for ASD was considered not to provide any benefit for the 

patient (4-5-6.). However, the patient had dyspnea and rales at both lung bases on examination and these 

symptoms were closely related to MS. At this point, PMBV could be applied for the MS. If it weren’t for the 

Eisenmenger’s physiology, PMBV would have caused the left atrial pressure to decrease, relieving the patient’s 

symptoms, particularly dyspnea and lung rales. On the other hand, we postulated that making mitral area larger 

by PMBV could have increased the right to left shunting at the expense of the decrease in the left atrial pressure 

and could have worsen symptoms like cyanosis and fatigue. Then we concluded that PMBV would not prove a 

suitable intervention for Lutembacher’s Syndrome with Eisenmenger’s Physiology as in our case. 

Results: We could not find any case of Lutembacher’s syndrome with Eisenmenger’s physiology in the 

literature. To our knowledge, this case report is the first in the literature to discuss the suitability of a PMBV 

procedure in a patient with Lutembacher’s syndrome with Eisenmenger’s physiology. We didn’t perform PMBV 

for the patient and we recommend that it would be not to apply PMBV owing to the fact that it may have 

increased the right to left shunt. In conclusion, if there is Lutembacher’s syndrome with Eisenmenger’s 

physiology, PMBV is probably not a good theuropathic option and it may even be harmful. 
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Figure 1 

 

 

Figure 2 
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SS-002 

PRETERM EYLEM, PLASENTA DEKOLMANI VE AKUT GELİŞEN 

KOAGÜLOPATİ: OLGU SUNUMU 

Engin YILDIRIM* 
*Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Çorum 

Giriş: Pretem eylem bebeğe uzun dönemde çeşitli riskler yükleyen multifaktöriyel sendromdur. İntraamniotik 

enfeksiyonlar, plasental yetmezlikler ve plasental malperfüzyon preterm eylemin nedeni olabilir. Bu bildiride 

erken preterm olgusunda görülen plasenta dekolmanı ve koagülopati sunulmaktadır. 

Olgu: 27 yaşında hasta kliniğimize kasık ağrısı ve pembe renkli vajinal kanama şikayetiyle başvurdu. Yaşayan 

çocuğu olmayan hastanın bir abortus hikayesi mevcuttu. Fizik muayenede 2 cm açıklık, %30 efesman mevcuttu. 

Yapılan ultrasonografik değerlendirmede 26 haftalık tek canlı fetus saptandı, tahmini fetal ağırlık 650 gr olarak 

ölçüldü. Tokografide regüler 30 montevideo ünite kontraksiyonlar mevcuttu. Hasta preterm eylem tanısıyla 

servise alındı. Nifedipin ve Betametazon tedavisi başlanan hastanın tedavisinin 3. saatinde ağrıları hafiflemiş 

kanaması durmuştu. 5. saatte yapılan kontrol ultrasonografisinde fetal kalp atımı görülemedi ve 3x4 cm 

büyüklüğünde subkoryonik kanama alanı görüldü. Başvuru tektiklerinde trombosit sayısı (PLT) 158.000/mm3, 

INR 1.3 dü. Fetal kalp atımı görülemediği anda INR 1.4, PLT 142.000/ mm3görüldü. Doğum indüksiyonuna 

Dinoproston ile başlandı. Ancak başvurunun 10. saatinde aktif eylem başlamamış, INR 1.5 PLT 70.000/ mm3 

olmuştu. Hematolojiye danışıldı, TDP verildi ve 12. saatte sezaryenle 700 gr ex fetus doğurtuldu. Patoloji 

değerlendirmede plasenta arkasında yaklaşık 5 cm koagülum saptandı. Sezaryende Couvelaire uterus görünümü 

mevcuttu. Batında dreni olan hasta yoğun bakımda takip edildi. Toplamda 600 cc serohemorajik dren getirisi 

olan hastanın postoperatif hemoglobini 7.3 g/dl ölçüldü ve 2 ünite eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapıldı. 

Yoğun bakımdan servise döndüğünde PLT değeri 89.000/ mm3, INR:1.06’ya gerilemişti. Karaciğer ve böbrek 

fonksiyon testlerinde bozulma olmadı, postoperatif 2. günde dren çekilebildi. Hasta postoperatif 4. gününde 

taburcu edildi. Hastanede kaldığı sürede toplamda 2 ünite eritrosit süspansiyonu, 4 ünite taze donmuş plazma, 10 

ünite kriyopresipitat ve 1 ünite trombosit süspansiyonu aldı. 

Tartışma: Plasenta dekolmanı olgularında tüketim koagülopatisi plasenta ve desidua arasında gerçekleşen 

kanamadan kaynaklanmaktadır. Olguda kanama alanı küçük görünse de sezaryene alındığı ana kadar, 5 saatte, 

trombosit sayısında 70.000/mm3 azalma gerçekleşmiştir. Süratli vajinal doğum yaptırılması gerekse de hızlı 

ilerleyen koagülopati bu süreyi tanımamıştır. Kan ve kan ürünü transfüzyonuna doğumdan önce başlanıp agresif 

devam edilmesi maternal katastrofik tablonun düzelmesinde etkili olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Koagülopati, Plasenta dekolmanı, Pretem eylem 

SS-002 

PRETERM LABOR, ABRUPTIO PLACENTA AND ACUTE 

COAGULOPATHY: CASE REPORT 

Introduction: Pretem labor is a multifactorial syndrome that imposes several risks on the baby in the long 

term.Intraamniotic infections, placental insufficiencies and placental malperfusion may lead to preterm labor.In 

this report, placental abruptio and coagulopathy are presented in early preterm case. 

Case: The 27-year-old patient was admitted to our clinic with the complaint of groin pain and vaginal 

bleeding.The patient had no living children.There was an abortion in the obstetric history.On vaginal 

examination, 2 cm cervical dilation and 30% effacement were present.In the ultrasonographic evaluation, 26 

weeks live fetus was detected and the estimated fetal weight was measured as 650 g.There were regular 30 

montevideo unit contractions in the tachograph. She was admitted to the room with the diagnosis of preterm 

labor.Nifedipine and Betamethasone treatment was initiated and the patient's pain was relieved at the 3rd 

hour.Fetal heartbeat could not be seen in control ultrasonography at the 5rd hour.Ultrasonic examination 

revealed 3x4 cm subchorionic bleeding area.At the time of initial presentation, platelet count (PLT) was 158,000 

/ mm3, INR 1.3. At the moment the fetal heart beat could not be seen, INR 1.4, PLT 142.000 / mm3 were 
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seen.The induction of labor was started with Dinoprostone. However, no active action had begun at the 10th 

hour of the application and the INR 1.5 PLT was 70,000 / mm3.The patient was consulted with hematology, and 

TDP was administered and by cesarean section, 700 g ex fetus was delivered at the 12th hour.In the pathology 

evaluation, approximately 5 cm coagulum was found behind the placenta.Couvelaire uterine appearance was 

present in cesarean section.The patient with the drain in the abdomen was followed up in the intensive care 

unit.At the 4th postoperative hour, there was 600 cc of serohemorrhagic drainage. The patient's postoperative 

hemoglobin was measured at 7.3 g / dl and 2 units of erythrocyte suspension transfusion was performed. When 

she returned to the intensive care unit, her PLT value decreased to 89.000 / mm3, INR: 1.06.Liver and kidney 

function tests did not deteriorate. The patient was discharged on the 4th postoperative day. During her stay in the 

hospital, she received 2 units of erythrocyte suspension, 4 units of fresh frozen plasma, 10 units of 

cryoprecipitate and 1 unit of platelet suspension. 

Discussion: Consumption coagulopathy is causes by bleeding between placenta and decidua in cases of placental 

abruption.Although the bleeding area seems to be small in this case, the platelet count decreased by 70.000 / 

mm3 in 5 hours until the time of cesarean section. Rapid vaginal delivery was required, but caesarean delivery 

occurred due to progressive coagulopathy. Blood and blood product transfusion was started before delivery and 

aggressive continuation was effective in the recovery of maternal catastrophe. 

Key words: Abruptio Placenta, Coagulopathy, Preterm Labor 
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SS-005 

DERMOSCOPIC FEATURES OF LOWER LIP SQUAMOUS CELL 

CARCINOMA: A DESCRIPTIVE STUDY 

Ömer Faruk ELMAS*, Mahmut Sami METİN**, Asuman KİLİTÇİ*** 
*Kırşehir Ahi Evran University, Faculty of Medicine, Dept. of Dermatology 

**Batman Medical Park Hospital, Dermatology Clinic 

*** Kırşehir Ahi Evran University, Faculty of Medicine, Dept. of Pathology 

 

Aim: Dermoscopic features of cutaneous squamous cell carcinoma (SCC) are well known but there are very few 

studies regarding dermoscopic aspect of lip SCC. In the present study, we aimed to describe dermoscopic 

findings of lower lip SCC. 

Material and Methods: The histopathologically proven lip SCC cases those who applied our outpatient clinic 

between December 2017 and November 2018 were enrolled. The clinical and histopathological features, 

dermoscopic images and demographic data of the cases were retrospectively evaluated.  

Results: There were total 13 cases with lower lip SCC. 3 cases were excluded due to absence of high quality 

dermoscopic images. Finally, 10 cases were included in the study. Milky red structureless background and 

keratin scale were the most common features which were seen in all the cases. Blood spots on thick keratin scale 

was seen in 8 (80%) of the cases. 7 (70%) of the cases showed white structureless area. The most common 

vascular pattern was polymorphous vascular pattern (6 cases, 60%) including looped, coiled and dotted vessels. 

2 of the cases showed ulceration and one of the cases had structureless brown pigmentation.  

Conclusion: White and milky red structureless background, blood spots on thick keratine scale and 

polymorphous vascular pattern were the main dermoscopic clues to lip SCC. The presence of these findings 

should direct the clinician to possibility of SCC. Performing biopsy with the guidance of dermoscopic findings 

may increase the efficiency of histopathological examination. 

KeyWords: dermoscopy, lower lip, squamous cell carcinoma 
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SS-006 

HİPOKSİK EMBRİYO KÜLTÜRÜNDE FOLİK ASİTİN EMBRİYO 

GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Ertuğrul DAĞLI*, Mehtap NİSARİ**, Dilara PATAT***, Tolga ERTEKİN****, Dicle Çayan*****, 

Emre ATAY**** 
*Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kırşehir, Türkiye  

**Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AD, Kayseri, Türkiye 

***Lokman Hekim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi AD, Ankara, Türkiye 
****Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi AD, Afyonkarahisar, Türkiye 

*****Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Yönetimi 

Bölümü, Niğde, Türkiye 
 

Amaç: Canlı organizmalarda büyüme ve bölünmenin sorunsuz devam etmesi için yeterli miktarda oksijen 

olmalıdır. Oksijenin yetersiz olduğu durumda hipoksi ortaya çıkmaktadır. Erken embriyonik dönemde canlının 

hipoksiye maruz kalması birçok anatomik ve fizyolojik anomaliye yada canlının ölmesine neden olmaktadır. 

Hipoksi neticesinde serbest radikallerin birikmesi ile oksidatif stres meydana gelmektedir. Serbest radikallerin 

ortamda birikmesini engelleyen maddeye antioksidan denilmektedir. Folik asit(FA) metabolizmada önemli 

görevleri olan bir antioksidan maddedir. Yapılan literatür taramasında FA kullanımının doğumsal sorunları ve 

Nöral tüp defektini azalttığı(NTD) görülmektedir. Buna bağlı olarak çalışmamızda hipoksik embriyo kültüründe 

FA’nın embriyo gelişimi üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada wistar albino(150-250 gr) türü gebe sıçanlar kullanıldı. Gebeliğin 9.5. gününde 

embriyolar anne karnından çıkarıldı. In vitro embriyo kültürü tekniği ile embriyolar büyütüldü. 48 saatlik kültür 

periyodu sonunda FA’nın (1 mmol-2 mmol) hipoksik embriyolar üzerine etkisi morfolojik olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Kontrol grubu(K) ile hipoksi grubu(H) morfolojik parametreleri karşılaştırıldığında K grubu 

gelişimini tamamladığı, H grubu ise gelişiminin yeterli olmadığı görüldü. K grubu ile H grubu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlendi (p<0.05). H grubu ile hipoksi düşük doz Folik Asit(HDDFA) ve 

hipoksi yüksek doz Folik Asit(HYDFA) grubu karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

gözlendi (p<0.05). Ayrıca HDDFA ve HYDFA grubunun H grubuna oranla daha iyi gelişim gösterdiği 

görüldü(p<0.05). 

Sonuç: Elde ettiğimiz bulgular FA’nın NTD’yi önleyici rolüne yönelik yapılan çalışmaları desteklemektedir. 

Çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz bulgular FA’nın antioksidan özelliğine yönelik yapılan çalışmaları da 

desteklemektedir. Hipoksik koşullarda FA’nın erken embriyonik gelişim bozukluklarına karşın önleyici ve 

koruyucu özelliği olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Folik Asit, Embriyo Kültürü, Sıçan, Antioksidan Etki, Nöral Tüp 

SS-006 

EFFECT ON FOLIC ACID EMBRYO DEVELOPMENT IN HYPOXIC 

EMBRYO CULTURE 

Introductıon: In living organisms, there must be enough oxygen to grow and divide without problems. 

Inadequate Oxygen results in hypoxia. In the early embryonic period, exposure of the organism to hypoxia 

causes many anatomical and physiological anomalies or death of the organism. As a result of hypoxia, free 

radicals accumulate and oxidative stress occurs. The substance that prevents the accumulation of free radicals in 

the environment is called antioxidant. Folic acid (FA) is an important antioxidant substance. The literature shows 

that the use of FA decreases the congenital problems and the neural tube defect (NTD). Therefore, it is aimed to 

investigate the effects of FA on embryo development in hypoxic embryo culture. 
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Materıals and Methods: Wistar albino (150-250 g) type pregnant rats were used in this study. 9.5. day embryos 

were removed. The embryos were amplified by in vitro embryo culture technique. At the end of the 48 hour 

culture period, the effect of FA (1 mmol-2 mmol) on hypoxic embryos was evaluated morphologically. 

Results: When the control group(C) and the morphological parameters of the hypoxia group(H) were compared, 

it was observed that the control group completed the development and the development of the H group was not 

sufficient. A statistically significant difference was observed between the C group and the H group (p <0.05). 

There was a statistically significant difference between hypoxia group and hypoxia low-dose Folic 

Acid(HLDFA) and hypoxia high-dose Folic Acid(HHDFA) group (p <0.05). In addition, HLDFA and HHDFA 

group were better than H group (p <0.05). 

Conclusion: Our findings support the studies of FA's preventive role for NTD. The findings of our study support 

the studies conducted on the antioxidant properties of FA. In the hypoxic environment, FA seems to be 

preventive against early embryonic developmental disorders. 

Keywords: Folic acid, In Vitro Embryo Culture, Rat, Antioxidan Effect, Neural Tube 
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SS-007 

YENİ TANI DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLAN HASTALARDA 

BAZAL İMMATÜR RETİKULOSİT FRAKSİYONU (IRF) DÜZEYİ VE 

DEMİR TEDAVİSİNE IRF YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Mustafa Kaplan*, Nisbet Yılmaz**, Gülsüm Özet*** 
*
KırşehirAhiEvranÜniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji AD, 

**
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği 

*** Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 

 

Amaç: Bu çalışmada immatür retikulosit fraksiyonu  (IRF)’nun sağlıklı populasyondaki bazal değerini, demir 

eksikliği anemisi (DEA) olan hastalarda bazal IRF düzeyini ve oral demir replasman tedavisine IRF yanıtının 

değerlendirilmesini amaçladık. 

Gereç ve yöntemler: Bu çalışma Mart 2011-Eylül 2011 tarihleri arasında Dahiliye polikliniğine başvuran ve 

yeni tanı DEA tanısı konulan 100 çalışma hastası ve 103 sağlıklı kontrol grubu ile yapılmıştır.  Hastalardan tanı 

anında tam kan sayımı, retikulosit, IRF parametreleri çalışıldıktan sonra çalışma grubu hastalarına oral demir 

replasman tedavisi başlanmıştır. 7 gün sonra kontrole çağrılan hastalarda aynı parametreler prospektif olarak 

tekrar çalışılmıştır. Çalışma için Beckman-Coulter LH750/780 cihazı kullanılmıştır. 

Bulgular: Kontrol grubu ve çalışma grubununun cinsiyet dağılımı benzer olup çalışmaya katılanların ortalama 

yaşı 44’tü. Çalışma grubunda hastaların tedavi öncesi ortalama IRF değeri kontrol grubundaki hastalara göre 

düşük bulunmuştur (%0,22±0,05 / %0,24±0,05; p>0.05). 7 günlük tedavi sonrası kontrole çağrılan hastalarda 

hemoglobin değeri 9.75 ±1,52 g/dl’den 10,8±1,48 g/dl’ ye (p <0.05), IRF değerleri ise % 0.22±0,05’den 

%0.43±0,39’a yükselmiştir (p<0.05). Alt grup analizlerinde hemoglobin değeri düşük olanlarda, 45 yaşından 

genç olanlarda ve kadın cinsiyette IRF artışı daha belirgin olmakla beraber istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (p>0.05). 

Sonuç: Bu çalışmada sağlıklı populasyonda Beckman-Coulter LH750/780 cihazı ile ölçülen bazal IRF değeri % 

0.24±0,05 olarak bulunmuştur. Yeni tanı DEA olan hastalarda IRF düzeyinin düştüğü ve oral demir replasman 

tedavisi alan hastalarda IRF’nin retikulosit krizine korele bir şekilde arttığı gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İmmatür retikulosit fraksiyonu, retikulosit, mikrositik anemi 

SS-007 

EVALUATİON OF BASAL İMMATURE RETİCULOCYTE FRACTİON 

(IRF) LEVEL AND IRF RESPONSE TO İRON THERAPY İN PATİENTS 

WİTH NEWLY DİAGNOSED İRON DEFİCİENCY ANEMİA 

Introduction: In this study, we aimed to evaluate the basal value of immature reticulocyte fraction (IRF) in 

healthy population, the baseline IRF level in patients with iron deficiency anemia (IDA), and the IRF response to 

oral iron replacement therapy. 

Methods: This study was conducted with 100 study patients diagnosed with IDA and 103 control group patients 

who were admitted to the internal medicine polyclinic between March 2011 and September 2011. At the time of 

diagnosis whole blood count, reticulocyte and IRF parameters were studied and then oral iron replacement 

therapy was started to the study group patients. The same parameters were prospectively restudied after 7 days of 

follow-up. Beckman-Coulter LH750 / 780 instrument was used for the study 

Results: The gender distribution of the control and study group was similar and the average age of the 

participants was 44. In the study group, the mean pre-treatment IRF value of the patients was found to be lower 

than the mean IRF value of the control group (0,22 ± 0,05% / 0,24 ± 0,05; p> 0.05). In patients who were 
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referred for control in the seventh day of treatment, the mean hemoglobin value increased from 9.85 ± 1.52 g / 

dL to 10,8 ± 1,48 g / dL (p <0.05) and IRF values increased from 0.22 ± 0.05% to 0.43 ± 0.39 % (p <0 .05). 

Although the IRF increase was more obvious in patients with low hemoglobin levels, younger age and female 

sex in subgroup analysis, there was no statistically significant difference between groups. 

Conclusion: In this study, baseline IRF value of healthy population measured with Beckman-Coulter LH750 / 

780 instrument was found 0.24 ± 0.05%. IRF levels decrease in patients with newly diagnosed IDA and 

increases in correlation with the reticulocyte crisis after oral iron replacement therapy. 

KeyWords: Immature reticulocyte fraction, reticulocyte, microcytic anemia 
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SS-008 

ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA PARAOKSANAZ 1 VE 

ARİLESTERAZ SEVİYELERİ VE BU PARAMETRELERİN HASTALIK 

AKTİVİTESİ İLE İLİŞKİLERİ 

Volkan Gökbulut
*
,
 
 Hakan Dursun

**
, Mustafa Kaplan

***
, Erkin Öztaş

****
 

*
 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara 

**
 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Kliniği, Erzurum 

*** Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Kırşehir 

**** Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Kliniği, Eskişehir 

 

Amaç: Bu çalışmada ülseratif kolitli hastalarda serum paraoksanaz 1 (PON1) ve arilesteraz (ARE) düzeyleri ve 

bu parametrelerin hastalık aktivitesi ile ilişkilerini araştırdık. 

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya 38 aktif dönemde ülseratif kolit (ÜK) hastası ve 38 sağlıklı kontrol grubu 

hastası dahil edildi.  Çalışma grubu hastalarından hem aktif dönemde hem de remisyon sağlanınca PON1 ve 

ARE enzim aktiviteleri çalışıldı. PON1 ve ARE enzim aktiviteleri aktif dönem, remisyon dönemi ve kontrol 

grubu arasında kıyaslandı. 

Bulgular: Çalışma grubu hastalarının yaş ortalaması 40.3±14.6 yıl (19-78) olup hastaların 20’si erkek (% 52.6) 

ve 18’i kadın (% 47.4) idi. Kontrol grubu hastalarının demografik özellikleri çalışma grubuna benzerdi. Aktif 

dönemdeki ÜK hastalarının ortalama serum PON1 değeri 65.8±15.0 U/L, ortalama serum ARE değeri ise 

151.0±236.6 U/mL olarak tespit edildi. Remisyon dönemindeki hastalarda ortalama serum PON1 değeri 

82.4±58.4 U/L, ortalama serum ARE değeri ise 94.1±134.6 U/mL olarak tespit edildi. Kontrol grubundaki 

hastalarda ortalama serum PON1 değeri 131.7±63.5 U/L, ortalama serum ARE değeri ise 287.3±295.6 U/mL 

olarak tespit edildi. ÜK’lı hastalarda ortalama PON1 ve ARE düzeyleri aktif ve remisyon dönemi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark göstermedi (p>0.05). Aktif ve remisyon dönemindeki ÜK’lı hastalarda ortalama 

PON1 ve ARE değerleri kontrol grubundaki sağlıklı bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük 

bulundu (p<0.05). 

Sonuç: ÜK’lı hastalarda PON1 ve ARE aktivitelerinin kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı şekilde 

azaldığı ancak hastalık aktivitesi ile PON1 ve ARE aktiviteleri arasında ilişki bulunmadığı gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: PON1, inflamatuar barsak hastalığı, ülseratif kolit 

SS-008 

PARAOXONASE 1 AND ARYLESTERASE LEVELS İN PATİENTS 

WİTH ULCERATİVE COLİTİS AND THEİR RELATİONSHİPS WİTH 

THE DİSEASE ACTİVİTY 

Introduction: In this study, we studied serum paraoxanase 1 (PON1) and arylesterase (ARE) levels in patients 

with ulcerative colitis (UC) and their relationships with the disease activity. 

Methods: 38 patients with active UC and 38 healthy control group patients were included in this study. PON1 

and ARE enzyme activities were studied from the study group in both active and remission phases. PON1 and 

ARE enzyme activities were compared between the active phase, the remission phase and the control group. 

Results: The mean age of the patients in the study group was 40.3 ± 14.6 years (19-78) and 20 of the patients 

were male (52.6%) and 18 were female (47.4%). The demographic characteristics of the control group patients 

were similar to the study group. The mean serum PON1 level was 65.8 ± 15.0 U / L and the mean serum ARE 

level was 151.0 ± 236.6 U / mL in the active phase patients. The mean serum PON1 level was 82.4 ± 58.4 U / L 

and the mean serum ARE level was 94.1 ± 134.6 U / mL in the remission phase patients. The mean serum PON1 
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level was 131.7 ± 63.5 U / L and the mean serum ARE level was 287.3 ± 295.6 U / mL in the control group. 

There was no statistically significant difference in mean PON1 and ARE levels between patients with active and 

remission phases (p> 0.05). The mean levels of PON1 and ARE in patients with active and remission phases 

were statistically lower than those in healthy controls (p <0.05). 

Conclusion: In patients with UC, PON1 and ARE enzyme activities were found statistically lower compared to 

the control group, but there was no relationship between disease activity and PON1 and ARE enzyme activities. 

Keywords: PON1, inflammatory bowel disease, ulcerative colitis 
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SS-010 

 CLUES OF EXTRACAPSULAR LYMPH NODE INVASION OF BREAST 

CARCINOMA ON BREAST MRI 

Leman Günbey Karabekmez* 

*Yıldırım Beyazit Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, 

 

Introduction: The aim of the study is to find radiological signs for extracapsular invasion(ECI) in metastatic 

axillary lymph nodes in breast carcinoma.  

Methods: Breast cancer patients with breast magnetic resonance imaging (MRI) before the operation and 

consequently had radical mastectomy and axillary lymph node dissection were searched. Forty-five of the 51 

patients who has mastectomy -axillary dissection and MRI evaluation did not have extracapsular lymph node 

invasion. Five patients with  ECI of metastatic lymph node. Non-fat saturated T1, fat saturated T2 and dynamic 

T1 fat saturated images were reviewed. Positive radiological findings of axillary lymph nodes of patients with 

ECI were recorded.  

Results: It is found that the heterogeneous fat tissue around involved lymph nodes, ondulated border and striated 

fat tissue on non-fat saturated T1 images and enhancement of perilymphatic adipose tissue were seen on MRI.  

Conclusion: Extracapsular nodal invasion has been blamed for local and distant recurrences in breast carcinoma. 

Evaluations of lymph nodes are limited on breast MRI. Heterogeneous fat tissue around involved lymph nodes, 

ondulated border and striated fat tissue on non-fat saturated T1 images and enhancement of perilymphatic 

adipose tissue are found on patients with ECI of metastatic lymph nodes. This finding can be seen at other 

entities as supurative lymphadenitis. These findings require further studies on breast MRI in order to have 

information on ECI of metastatic lymph nodes of breast carcinoma. 

KeyWords: Breast Magnetic Resonance Imaging, Axillary lymph nodes, Breast carcinoma 
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SS-011 

ETHICAL AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES TO THE 

PRACTICING OF SURGICAL SPECIALTIES 

 M. Lyochkova, V. Mihaylova, I. Bivolarski, D. Shopov , A. Alakidi
 

Medical University Sofia, faculty of Public Health, Department of Physiotherapy, Bulgaria; :edical University 

Plovdiv, Department of health Care Management, Bulgaria 

Ethical upbringing and vocational training are organically related. It is difficult to present morally-ethical norms, 

rules and requirements in isolation, without being interwoven into the complicated relationship of the physician 

with his colleagues, patients and their relatives as well as with society as a whole. There have been outlined the 

main specifications from an ethical and psychological aspect, interrelated in complex problematics of 

organizational and coordination, ergonomical, timely and legal nature. There have been presented and subjected 

to analytical comment cases from surgery, anesthesiology, oncology, gynecology, with an emphasis on the 

interactive communication between the physician and the patient. There has been outlined requirement that the 

operational intervention should never cause more hazard or complications for the patient than the suffering 

which has led thereto. The strict keeping and maintenance of medical records is differentiated in a main 

deontological principle. As deliberately caused documentary errors are classified cases for individual benefit or 

for the benefit of the health organization. Replacing one diagnosis with another, included in a more expensive 

clinical pathway, should be criminalized as a guilty and deliberate misconduct incompatible with the medical 

profession. 

Key words: interactive communication between physician and patient, surgeon-anesthesiologist-resuscitator 

interrelationship, deontological mistakes  
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SS-012 

KOVA-SAPI YIRTIKLARINDA ANTERİOR İNTERMENİSKAL 

LİGAMAN DAĞILIMI: MRG ÇALIŞMASI 

Ali KOÇ
*
 

*Kayseri Şehir Hastanesi Radyoloji Kliniği 

 

Amaç: Anterior intermeniskal ligamanın (AİML), tibiofemoral temas kuvvetini menisküslere dağıtıcı 

biyomekanik etkisi bilindiğinden; farklı tip kova-sapı yırtığı olan olgularda, hasarlanma mekanizması ve tedaviyi 

yönlendirebilecek olası etkileri yönüyle sorgulanabilir. Çalışmamızda; santral ve periferik tip olarak 

gruplandırılan kova-sapı yırtığı olgularında AİML’nin dağılımını belirlemeyi amaçladık. 

Gereç ve yöntemler: Kova-sapı yırtığı tanılı ve MR incelemesi olan 104 hasta, AİML ve kova-sapı yırtık tipi 

yönlerinden tekrar değerlendirildi. AİML’lar Nelson ve LaPrade sınıflamasına göre gruplandırıldı. Kova-sapı 

yırtıkları, santral ve periferik zon olmak üzere iki grup şeklinde düzenlendi. İstatistiksel analiz için Pearson’s 

korelasyon testi kullanıldı. p değeri<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.  

Bulgular: Kova-sapı yırtıklarının 78’i (%75) medial menisküste, 26’sı (%25) lateral menisküste idi. Periferik 

zon yırtığı 55 (%52.9) hastada, santral zon yırtığı 49 (%47.1) hastada saptandı. AİML, hastaların 51’inde (%49) 

görülmedi, 21 (%20) hastada tip I, 24 (%23) hastada tip II ve 8 (%8) hastada tip III şeklinde idi. Kova-sapı 

yırtığı; AİML izlenmeyen 27 (%53) hastada  periferik zon, 24 (%47) hastada santral zon şeklinde,  Tip I AİML’li 

hastaların 11’inde (52%), tip II AİML’li hastaların 13’ünde (%54) ve tip III AİML’li hastaların 2’sinde (%25) 

periferik zon şeklinde idi. AİML ile kova-sapı yırtığı tipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon 

bulunmadı (p=.991).  

Sonuç: AİML’nin değişik kova-sapı yırtığı tiplerindeki dağılımı anlamlı olmayıp, literatürde belirtilen AİML 

görülme sıklığı oranları ile korelasyon göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: anterior intermeniskal ligaman, kova-sapı yırtığı, Manyetik Rezonans Görüntüleme 

 

SS-012 

DISTRIBUTION OF ANTERIOR INTERMENISCAL LIGAMENT IN 

BUCKET-HANDLE TEARS: AN MRI STUDY 

Introduction: Because of AIML has a known biomechanical effect on the tibiofemoral contact forces with 

distributing to the menisci, AIML can be questioned for any influence on the injury mechanism and management 

in different patterns of bucket-handle tear cases.To determine the distribution of AIML in groups composed of  

central and peripheral type bucket-handle tear cases. 

Methods: Totally 104 cases with bucket-handle tear were re-evaluated with MRI for AIML and tear pattern. 

AIMLs were grouped according to the classification of Nelson and LaPrade. Two groups of bucket-handle tear 

cases were formed according to the tear pattern as central or peripheral. Statistical analysis was made with 

Pearson’s correlation test. p value <0.05 is accepted as significant. 

Results: Tears of 78 (75%) patients were seen in the medial meniscus, and 26 (25%) in the lateral meniscus. 

Tear at the peripheral location was found in 55 (52.9%) patients, and central location in 49 (47.1%) patients. 

AIML was absent in 51 (49%) patients with bucket-handle tear. Type I was seen in 21 (20%), type II in 24 (23%) 

and type III in 8 (8%) patients. Of the patients with absent AIML, 27 (53%) had peripheral zon tears and 24 

(47%) had central zon tears.  Eleven of 21 patients (52%) with type I, 13 of 24 patients (54%) with type II, and 2 

of 8 patients (25%) with type III had peripheral zon tears. No significant correlation was found between the 

AIML and the groups consisted of different patterns of bucket-handle tear. (p=.991) 
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Conclusion: The distribution of AIML in different patterns of bucket-handle tear cases was not significant and 

did not differ with the normal ratios specified in the literature.  

KeyWords: anterior intermeniscal ligament, bucket-handle tear, Magnetic Resonance Imaging  
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SS-013 

A CASE OF SINGLE CORONARY ARTERY PRESENTING WITH 

STABLE ANGINA PECTORIS 

Serkan SİVRİ* 

*Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji AD, Kırşehir 

 

Aim: Congenital coronary artery anomalies are usually incidental and rare, while single coronary artery (SCA) is 

an extremely rare situation. We aimed to present a patient with isolated SCA, arising from the right sinus 

valsalva,  with a severe lesion on.  

Case report: A 50 year-old female patient with stable angina pectoris who was admitted to cardiology outpatient 

clinic of our hospital. There was no significant data in the patient's medical history and family history. And also 

transthoracic echocardiography (TTE) revealed normal left ventricular wall motion and heart valve structures. 

Consequently, we decided to perform coronary angiography to find out of etiology of the patient’s symptoms.  

The coronary angiography showed the absence of a left main coronary artery with a single right coronary artery 

(RCA) arising from the right sinus valsalva, with a severe lesion on (Figure 1). And also, the left coronary artery 

system was not visualized on aortography (Figure 2). The heart team evaluated the patient, and decided to 

revascularization in case of medical treatment resistant angina. Therefore, the patient was discharged with 

medical therapy and followed-up closely. 

Discussion: Single coronary artery (SCA) is a congenital malformation which is defined as a coronary artery 

arising from the sinus valsalva and supplying the whole heart. The incidence of congenital coronary anomalies is 

1%, while SCA is an extremely rare situation which may cause symptoms of myocardial ischemia such as 

exertional angina and dyspnea, arrhythmias, syncope, or sudden death, in up to 20% of patients.  

Conclusion: Although isolated SCA is an extremely rare condition, it should be kept in mind as a possible cause 

of angina or angina like symptoms. 

Keywords: Single coronary artery, Congenital anomaly, Coronary angiography 

 
Figure 1: The angiographic image from anteroposterior-cranial view. a, middle portion of the RCA; b, PDA; c, 

PL artery; d, OM branch of the CX artery; e, diagonal branch of the LAD artery; black arrow, severe stenosis of 

possible CX artery. CX, circumflex; LAD, left anterior descending; OM, obtuse marginal; RCA, right coronary 

artery; PDA, posterior descending artery; PL, posterolateral.  
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Figure 2: The angiographic image from right anterior oblique-caudal view. Black arrow, Possible rudimentary 

LAD artery. 
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SS-015 

GERÇEKLİK KAVRAMLARINA YÖNELİK BİLSEM ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ 

Enver Türksoy*, Rıdvan Karabulut* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü,Kırşehir 

 

Giriş:Teknolojinin gelişimine paralel olarak evrimleşen dijital gerçeklik içeriklerinin temelli 20 yy. başlarında 

ortaya çıkan sanal gerçeklik kavramı ile ortaya çıkmıştır. İlk uygulamaları askeri alanda olan artırılmış gerçeklik 

ile sinematik ile temellenen sanal gerçeklik kavramları 1950’li yıllarda ilk örnekleri görülmektedir. Sanal 

gerçeklik temelde gerçek dünyadan bağımsız çeşitli aygıtlar ile oluşturulmuş bir ortam ya da zahiri bir yapıyı 

temel almaktadır. Artırılmış gerçeklik kavramı ise sanal gerçeklik gibi gerçek dünyadan bağımsız olmanın aksine 

mevcut ortamlara teknolojik aygıtlar kullanılarak dijital unsurların bütünleştirilmesini temel almaktadır. Eğitim 

ana başlığında Tıp, temel eğitim ve mühendislikte artırılmış gerçeklik uygulamaları; oyun, eğlence ve uzay 

çalışmalarında sanal gerçeklik uygulamaları; reklam sektöründe ve mimaride karma gerçeklik uygulamaları 

kullanılmaktadır.  Bilim ve sanat merkezleri üstün yetenekli çocukların eğitim gördüğü ek uygulama okullarıdır. 

Bilsemlerde uygulanan müfredat bireysellleştirilmiş eğitim temelinde esnek bir yapıya sahiptir. Öğrencilerin 

yetenek alanlarına uygun proje temelli eğitim Bilim ve Sanat Merkezlerinin eğitim modelini oluşturmaktadır. 

Arttırılmış gerçeklik uygulamaları zaman ve mekânsal sorunların olumsuz etkisini ortadan kaldırmada etkili 

olacak olan yardımcı bir araçtır. Üstün yetenekli bireylerin hızlı düşünme,geniş bellek durumları ve problem 

çözme konularına yatkınlıkları gözönünde bulundurulduğunda arttırılmış gereçelik uygulamaları üstün yetenekli 

bireylerin potansiyellerini tam olarak kullanmalarına imkan sağlayacağı düşünülmektedir.  

Yöntem:Bu amaçla araştırma çalışma grubunu oluşturan  Kırşehir ve Kaman Bilsem öğretmenlerine yönelik 

açık uçlu soru sorulmuştur. Elde edilen veriler araştırmacılar tarafından traskripsiyonu yapılara analiz edilmiştir. 

Sonuç: Gerçek ve gerçeklik kavramları sizin için ne ifade etmektedir? Sanal gerçeklik kavramı hakkında 

düşünceleriniz nelerdir.  Bilsemde sanal gerçeklik uygulamalarının kullanılması sizce nasıl bir etki yaratır. 

Artırılmış  gerçeklik kavramı hakkında düşünceleriniz nelerdir.  Bilsemde Artırılmış gerçeklik uygulamalarının 

kullanılması sizce nasıl bir etki yaratır. karma  gerçeklik kavramı hakkında düşünceleriniz nelerdir. Bilsemde 

karma gerçeklik uygulamalarının kullanılması sizce nasıl bir etki yaratır. Artırılmış-sanal ve karma gerçeklik 

kavramlarını benzerlik ve farklılıkları nelerdir. Uygula açısından etkinlik açısından değerlendiriniz. 

Anahtar Kelime:Üstün Yetenek, arttırılmış gerçeklik,eğitim teknolojileri,Bilsem 

 

BILSEM TEACHERS FOR REALITY CONCEPTS 

EVALUATION OF OPINIONS: EXAMPLE OF KIRŞEHİR PROVINCE 
Introduction: In parallel with the development of technology, the evolution of digital reality content has been 

based on the 20th century. emerged with the concept of virtual reality emerging early. In the 1950s, the first 

examples of virtual reality concepts based on cinematic with augmented reality, whose first applications are in 

the military field, are seen. Virtual reality is basically based on an environment or intrinsic structure created with 

various devices independent of the real world. In the main topic of education, applications of augmented reality 

in medicine, basic education and engineering; virtual reality applications in games, entertainment and space 

studies; mixed reality applications are used in advertising industry and architecture. Science and art centers are 

additional practice schools for gifted children. The curriculum applied in Bilsem has a flexible structure on the 

basis of individualized education. The project-based education of the students' talent areas is the educational 

model of the Science and Art Centers. Augmented reality applications are a helpful tool in eliminating the 

negative impact of time and spatial problems. Considering the ability of gifted individuals to have fast thinking, 

large memory situations and problem-solving skills, increased equipment practices are thought to enable the 

gifted individuals to fully utilize their potential.  

Method: For this purpose, Kirsehir and Kaman Bilsem teachers were asked the open-ended questions. The data 
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obtained were analyzed by the researchers for their transcription structures.  

Result: What do the concepts of reality and reality mean to you? What are your thoughts about the concept of 

virtual reality. How do you think the use of virtual reality applications in Bilsem? What are your thoughts about 

the concept of augmented reality? How to make an impact using Augmented reality applications? 

What are your thoughts about the concept of mixed reality. How to make an impact using mixed reality 

applications? What are the similarities and differences in the concepts of augmented-virtual and mixed reality? 

Evaluate in terms of effectiveness in terms of application. 
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SS-016 

TÜRKİYE’DE ÇOCUK ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Rıdvan KARABULUT*, Yunus MACİT* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü,Kırşehir 

 

Amaç: Türkiye’de korunmaya muhtaç çocukların gelişimleri açısından özellikle son yıllarda önemli gelişmeler 

olmaktadır. 2011 yılında Genel Müdürlükten Bakanlık sürecine geçiş, sosyal politika alanında etkinleşme ve 

özellikle de 2006 yılından sonra açılmaya başlanan sosyal hizmet lisans bölümleri bu alanda akademik 

çalışmaları da oldukça yoğun hale getirmiştir. Alan incelemesi olan akademik çalışmaların politika oluşturma ve 

hizmet verilecek gruba daha etkin ulaşılabilmesi açısından önemli bir aygıt olarak göze çarpmaktadır.  Bu alanda 

yapılan lisansüstü tezleri değerlendirerek alanda yapılan akademik çalışmaların alana büyük katkı sağlayacağı 

görülmektedir. 

Yöntem: Tarama yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular: Çocuk koruma alanında 2008-2018 yılları arasında yapılan 26 yüksek lisans, 4 doktora tezi 

bulunmaktadır. Bu tezlerden 21’ini kadın araştırmacılar yaparken, 9’unu erkeklerin yaptığı görülmektedir. Söz 

konusu çalışmalar 15 üniversitede, 5 enstitüde ve 12 anabilim dalında yapılmıştır. Çalışmalarda ele alınan yaş 

gruplarında ağırlığı 0-18(7), 12-18(7) ve 6-18(5) oluşturmaktadır. 

Sonuç: Türkiye’de sosyal hizmet eğitiminin çeşitli fakülteler bünyesinde verildiği düşünüldüğünde; Lisansüstü 

çalışmalarda da bu farklılık ortaya açık bir şekilde çıkmıştır. Sosyal Hizmet alanında temel olarak hazırlanan 26 

lisansüstü tezin 16’sı Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlanırken, 10’u Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 

hazırlanmıştır. Bununla beraber diğer Bilim Dallarının da lisansüstü çalışmalarda çocuk koruma alanına ilgi 

duydukları, birçok farklı açılardan bu alanı değerlendirdikleri görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk Koruma, Sosyal Hizmet, Çocuk  

SS-016 

HELD ON CHILDREN IN TURKEY GRADUATE THESIS ON AN 

ASSESSMENT 
Objective: In terms of the development of children in need of protection are important developments in Turkey 

in recent years. The transition from the General Directorate to the Ministry process in 2011, social policy in the 

area of social services and in particular the social service license departments started to open in 2006 has made 

the academic studies in this field very intensive. The academic studies, which are field researches, stand out as 

an important device in terms of more effective access to the policy group and service group. It is seen that the 

academic studies conducted in the field will make a great contribution to the field by evaluating the graduate 

theses in this field.  

Method: Scanning method was used. 

Findings: There are 26 master's and 4 doctoral theses conducted in the field of child protection between 2008-

2018. While 21 of these theses are female researchers, 9 of them are male. These studies were conducted in 15 

universities, 5 institutes and 12 departments. The age groups in the studies are weighted 0-18 (7), 12-18 (7) and 

6-18 (5). 

Conclusion: The training of social services in Turkey is considered to be within the various faculties; This 

difference was also evident in graduate studies. 16 of the 26 graduate theses prepared in the field of social work 

were prepared in the Institute of Social Sciences, while 10 were prepared within the Institute of Health Sciences. 

In addition, it is observed that the other disciplines are interested in the field of child protection in postgraduate 

studies, and they evaluate this area from many different angles. 

Keywords: Child Protection, Social Work, Children 
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SS-017 

PESTICIDE POISONING THAT TRIGGERS MYOCARDIAL 

INFARCTION 

Mustafa Çelik*
 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Kırşehir 

 

Introduction: Pesticides have long been used by the farmers, mainly in order to abate the loss of agricultural 

commodities, which may otherwise exert a heavy financial burden on the economy of developing countries (1). 

There is little data regarding the relationship between pesticide use and myocardial infarction, and the number of 

case reports is limited. In a study by Dayton et al, it was reported that pesticide use might contribute to 

myocardial infarction risk in farm women (2). 

Case: A 74-year-old previously healthy male farmer was admitted to the emergency department of Ahi Evran 

Education and Research Hospital in June 2017 with the complaint of crushing chest pain accompanied by cold 

sweating which lasted for an hour.  The initial physical examination of the patient, who had been experiencing a 

terrible death anxiety, revealed Glasgow coma scale of 15; respirations 25/minute; body temperature 36,3 degree 

Celsius; pulse rate 101 beats/minute; blood pressure 150/95 mmHg. The electrocardiography taken within 5 

minutes of admission was compatible with acute inferior ST-elevation myocardial infarction (Figure 1). Bed-side 

echocardiographic examination showed global left ventricular ejection fraction of 40% with akinesia in the 

inferior-posterior wall and mild mitral regurgitation. Upon inquiring the case’s history, it was learnt that the 

patient had prepared a total of 60 liters of pesticide solution by adding 31.5 gram imidacloprid and 4.5 gram 

hexaconazole in tap water, and had applied the eventual solution through an agricultural sprayer on the plants in 

his farm without any protective suit and facemask. 2 hours following the application, he had felt a crushing chest 

pain and called the ambulance. The patient was then transferred to intensive care unit where tenecteplase was 

administered intravenously as thrombolytic therapy at the 3
rd

 hour after the onset of chest pain. The admission 

laboratory data was as follows: glucose 157 mg/dl; BUN 57 mg/dl (reference 15,6-48,5 mg/dl); creatinine 1,34 

mg/dl (reference 0,70-1,2 mg/dl); sodium 137 mg/dl ( reference 136-145 mg/dl); potassium 5,6 mg/dl ( reference 

3,5-5,1 mg/dl); C-reactive protein 0,09 mg/dl (reference 0,015-0,50 mg/dl); AST  34 U/L (reference 5-40 U/L), 

ALT 15 U/L (reference 5-41 U/L); Hemoglobin 15,3 g/dl (reference 12,5-17,4 g/dl); hematocrit 44,6%; Troponin 

I 0,371 ng/ml (reference 0-0,30 ng/ml); creatine kinase-MB 3,04 ng/ml (reference 0-6,22 ng/ml). Since our 

hospital lacked cardiac catheterization laboratory at that time, the patient was then transferred to another hospital 

for further interventional cardiac procedures. The coronary angiography performed in the referral hospital 

depicted a normal left anterior descending and circumflex artery, but highly thrombosed right coronary artery 

(Figure 2). Accordingly, a total of 5 stents were implanted in a sequential manner in the right coronary artery 

with a successful restoration of blood flow (Figure 3). The patient was discharged from the referral hospital on 

the 4
th

 post- procedure day with recovery.  

Discussion: In a study conducted in North Caroline and Iowa, little evidence was found between chronic 

exposure to individual pesticides and myocardial mortality or nonfatal myocardial infarction incidence (3). 

Imidacloprid is a relatively new systemic insecticide which belongs to the class of chemicals ‘’neonicotinoids’’ 

and acts on central nervous system (CNS) through blockage of nicotinergic neuronal pathways. Although it 

possess a relatively much lower toxicity for mammals, it might become poisonous upon exposure in high doses. 

Although imidacloprid has low toxicity via dermal contact, it has moderate toxicity upon ingestion. Furthermore, 

its aerosol form can prove to be highly toxic (4). In a case report from Taiwan, massive ingestion of imidacloprid 

caused ventricular fibrillation and tachycardia in addition to central nervous system depression (5). A small 

exposure study of 6 farm workers wearing protective equipment during 3 hour-long mango spraying with 

imidacloprid insecticide revealed no sign of poisoning (6). In a case report, 24-year-old male farmer showed 

such severe neuropsychiatric manifestation as extreme agitation, incoherence, sweating, breathlessness, 

diaphoresis and disorientation as well as rhabdomyolysis after inhalation of imidacloprid solution during 

agricultural spraying (7). Our patient had worn no protective suit or facemask, thus getting exposed to the 

pesticides through inhalation and skin contact. Interestingly, he showed no evidence of central nervous system 
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depression. Despite attributable to myocardial infarction to a large extent, his state of anxiety and fear of death 

along with cold sweating may in part be a result of neuropsychiatric side effect of imidacloprid in CNS.  

Hexaconazole is a potent triazole fungicide effective against a wide range of plant pathogens (8). It inhibits 

sterol biosynthesis and thus interferes with membrane formation (9). In bacteria, hexaconazole also inhibits 

dehydrogenase system which limits bacterial count (10). In a case report of ingestion exposure, hexaconazole 

was observed to exert central nervous system depression and generalized trembling which recovered by 

symptomatic and supportive care (11). We found no case report regarding hexaconazole poisoning associated 

with severe cardiac implications.Our case had no classical cardiac risk factor other than older age. Strenuous 

exertion during the spraying procedure in a summer day along with older age could also be held responsible for 

the occurrence of myocardial infarction. However, the attribution of pesticide poisoning in such a case can never 

be ruled out totally. On the other hand, whether a single pesticide ingredient or the combination of ingredients 

was implicated in the occurrence of myocardial infarction cannot be fully ascertained.  

Conclusion: This may be the first report of a farmer case with probable pesticide poisoning implicated in ST 

elevation myocardial infarction. Despite limited data, cardiac involvement should always be kept in mind in 

pesticide poisoning. 

Key Words: pesticide poisoning, myocardial infarction, farmer 

              Figure 1 The electrocardiography  with acute inferior ST-elevation myocardial infarction 

 
 

Figure 2. Highly thrombosed right coronary artery  
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Figure 3. Right coronary artery with a successful restoration of blood flow  
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SS-018 

TAKOTSUBO KARDİYOMYOPATİSİNİN NADİR BİR NEDENİ; 

HİPOKALSEMİNİN TETİKLEDİĞİ STRES KARDİYOMİYOPATİ 

Yakup ALSANCAK* 

*Necmettin Erbakan Üniversitesi  Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji  ABD, Konya 

 

Amaç: Takotsubo kardiyomyopati (TKMP) sol ventrikülde apikal akinezi ve balonlaşma ile geçici sol ventrikül 

disfonksiyonudur. Kalp yetersizliğinin (KY) geçici bir sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hipokalsemi de 

nadir görülen ancak geri dönüşümlü bir KY nedenidir. Ancak burada daha farklı olarak sol ventrikülde global 

dilatasyon ve yaygın hipokinezi izlenmektedir.  Bu bildirimizde literatürde çok nadir rastlanan ‘hipokalseminin 

neden olduğu TKMP sendromu’ ile başvuran bir olgu sunulmuştur. 

Olgu: 51 yaşındaki kadın hasta vücudunda yaygın kasılmaları ve bilinç değişiklikleri olması üzerine acil servise 

başvurmuş. Entübe edilmiş olan hasta elektrokardiyografisinde anterior derivasyonlarda ST yükselmeleri olması 

nedeni ile primer perkütan koroner girişim amacıyla anjiyografi laboratuarına alındı. Yapılan koroner 

anjiyografide normal koronerler saptanan hastanın ventrikülografisinde tipik TKMP görüntüsü izlenmesi üzerine 

koroner yoğun bakıma devir alındı (Şekil). Takibinde yapılan ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu %25 

izlendi. Kalsiyum düzeyinin ise 5 mg/dl düzeylerinde olduğu tespit edildi. kreatinin düzeyinin 2.7 mg/dl olduğu, 

magnezyum düzeyinin 0.85 mg/dl ölçüldü. Magnezyum ve kalsiyum replasmanı yapıldı. Hastanın 3 ay önce 

ülseratif kolit nedeniyle geniş bağırsak rezeksiyonu operasyonu geçirdiği öğrenildi. Kalsiyum desteği verildi. 

Belirgin sıvı açığı olduğu düşünülen hastaya yakın idrar takibi ile sıvı yüklemesi yapıldı. Yapılan 

ekokardiyografide ise 7.günde ejeksiyon fraksiyonun düzeldiği gözlendi.  

Tartışma: Kalsiyum düzeylerindeki kronik azalmanın kalp kası hücrelerinin kasılma fonksiyonlarını bozarak 

kalp yetersizliğine neden olduğu gösterilmiştir. Sol ventrikülde global bir dilatasyonun olduğu ve kalsiyum  

replasmanı ile bu KY’nin düzeldiği bilinmelidir. Hastamızda hipokalsemiye bağlı tetanik kasılmaların ciddi 

boyutlara ulaşması aşırı sempatik aktivitenin de devreye girerek katekoleminerjik kardiyomyopatiye katkıda 

bulunduğu düşünülebilir. Kronik kalsiyum düşüklüğünün, bu sempatik aktivite ile bir araya gelerek TKMP 

neden olduğu varsayılabilir. Yetersiz intravasküler volumun koroner perfüzyonu bozduğu, artmış sempatik 

aktivite ile birlikte taşikardinin koroner perfüzyonu daha da azaltarak mikrovasküler iskemiye neden olarak 

TKMP’ye sebep olabilir. Tetanik kasılmaların da koroner vasospasma yol açmış olabilir.  

Sonuç: Nadir bir sebep olarak sayılsa da TKMP ile başvuran hastalarda kalsiyum düşüklüğü akılda tutulmalıdır. 

Anahtar kelimeler: hipokalsemi, kalp yetersizliği, takotsubo kardiyomiyopati 
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SS-018 

A RARE CAUSE OF TAKOTSUBO CARDIOMYOPATHY; THE STRESS 

CARDIOMYOPATHY INDUCED BY HYPOCALSEMIA 

Introduction: Takotsubo cardiomyopathy (TCMP) is  a temporary left ventricular (LV) dysfunction  with apical 

akinesia and ballooning of LV. It is a reversible cause of heart failure (HF). Hypocalcemia is  also a rare but 

reversible cause of HF. However,  global dilatation and diffuse hypokinesia of the LV is characteristic for 

hypocalcemia. Herein, we presented a very rare case of  hypocalcemia induced TCMP syndrome according to 

the litherature.  

Case report : A 51-year-old female patient presented to the emergency department with widespread contractions 

and changes in consciousness. The patient who was intubated was taken to angiography for primary 

percutaneous coronary intervention because of ST elevations in anterior leads. The coronary angiography 

revealed normal coronary arteries and ventriculography showed a typically TCMP image. In echocardiography, 

ejection fraction was 25%. Calcium level was found to be 5 mg / dl, creatinine level 2.7 mg / dl and magnesium 

level  0.85 mg/dl. Magnesium and calcium replacement were performed. It was learned that the patient 

underwent extensive bowel resection operation 3 months ago due to ulcerative colitis. The patient was thought to 

have a significant fluid deficit and necessary therapy was initiated. In the echocardiography, ejection fraction 

improved on 7th day. 

Discussion: Chronic reduction in calcium levels has been shown to cause HF  by disrupting contractile functions 

of cardiac muscle cells. It should be noted that there is a global dilatation in the LV and that HF is improved by 

calcium replacement. In our patient, it can be thought that tetanic contractions due to hypocalcemia have reached 

serious dimensions and excessive sympathetic activity has been added to catecholemergic cardiomyopathy. It can 

be assumed that chronic calcium deficiency is caused by TCMP by combining with this sympathetic activity. 

Inadequate intravascular volume disrupts coronary perfusion, and with increased sympathetic activity, 

tachycardia may further reduce coronary perfusion, leading to microvascular ischemia, which may lead to 

TCMP. Tetanic contractions may also have led to coronary vasospasm. 

Conclusion: Although it is considered as a rare cause, the low calcium level should be kept in mind in patients 

presenting with TCMP. 

KeyWords: hypocalcemia, heart failure, takotsubo cardiomyopathy 

 

 

 



 

 27 
 

SS-020 

ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞININ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

SONUÇLARINA GÖRE GENEL DAĞILIM ÖZELLİKLERİ 

Muhammed ALPASLAN 

Ahi Evran Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Radyoloji AD.,Kırşehir,Türkiye 

 

Amaç: Bu makaledeki amacımız bölgemizde yaşayan ve üriner sistemde taş ön tanısıyla Bilgisayarlı Tomografi 

çekimi yapılan hastalarda taş saptanma oranı ile bu taşların lokalizasyon ve genel dağılım özelliklerini 

araştırarak dünya geneli ile karşılaştırmak.  

Materyal-Metod: Renal kolik, hematüri ve yan ağrısı şikayetleri ile klinisyen tarafından üriner sistem taşı 

düşünülerek kontrastsız Bilgisayarlı Tomografi çekilen hastaların radyoloji arşivinden görüntüleri incelenip yaş, 

cinsiyet, ,taş sayısı, taşın boyutu ve lokalizasyonu gibi bilgileri kaydedildi. 

Bulgular:Çalışmamızda toplam 599 hasta araştırıldı. Bunların 345 i erkek(%57,5) 254 ü kadındı(%42,5).Grupta 

minimum yaş 18 maksimum yaş 84 olup yaş ortalaması 46(SD ±14) idi. Toplamda 290 hastada (%48) herhangi 

bir lokalizasyonda üriner sistem taşı tesbit edildi. Bunlardan 184(%63,5) ü erkek, 106(%36,5) sı kadındı. Üriner 

sistem taşları en sık sağ böbrekte(%35) ,sonrasında sol böbrekte(%28) ,üreterde (%11),en az yerleşim yeri ise 

üreter+böbrek(%3) lokalizasyonu idi. En sık 30-60 yaş aralığında (%70) görülmekte olup yaş ilerledikçe taş 

sayısında ve boyutunda azalma görüldü. Taş boyutları en sık 5-10mm(%40) arasında ölçüldü. Hastalardaki taş 

sayısına bakıldığında en sık 1 taş (%60) saptandı,  2 den fazla taş bulunma oranı (22%)  2 taş bulunma oranından  

(18%).fazla olduğu görüldü. 

Sonuç:Çalışmamızdaki hastalar üriner sistemde taş varlığı, cinsiyete göre dağılım, taş lokalizasyonu, ,yaş 

aralığı, ortalama taş boyutu ve sayısı gibi paramatrelere göre sınıflandırılıp diğer çalışmalarla karşılaştırlıdı. 

Üriner sistem taşı için endemik bölge kabul edilen ülkemizde bölgemiz şartlarında yaşayan hastalarda ortaya 

çıkan sonuçlar dünya genelindeki sonuçlarla uyumlu bulundu. Çalışmamızın sonucu olarak genelde 30-60 yaş 

arası erkeklerde, sağ böbrekte ve ortalama 5-10mm boyutunda üriner sistem taşlarının olması daha önce yapılmış 

olan benzer çalışmalarla paralellik göstermekteydi. Üriner sistem taşlarının bölgesel farklılığının olup 

olmadığının belirlenmesinde daha geniş çaplı çalışmaların yapılmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar kelimeler: Üriner sistem taş, Bilgisayarlı tomografi, Renal kolik 

 

SS-020 

DISTRIBUTION FEATURES OF URINARY CALCULI ON COMPUTED 

TOMOGRAPHY 

 

Aim: In  this study, we aimed  to determine  the  frequency of urinary  calculi in the  patients in our region who 

underwent an abdominal  computed tomography imaging with a suspicion of urinary calculi and to compare with 

these location and distribution features  with previous studies. 

Material And Methods: Data about  presence of calculi, age, sex, number of calculi, size of calculi and the 

calculi  location of the patients  who underwent a non-enhanced Computed Tomography  examination with the 

complaints of renal colic and/ or hematuria and/or  flank pain, were retrospectively screened in database of an 

university hospital and  recorded. 

Findings: A total of 599 patients (46 ±14 year sold ( range 84-18 )) were  included in the  study.  Among  them, 

345 ones  were male (57,5%) and  254  was  female (42,5%). Finally at least one calculus  was detected in 290 

(48%)  patients.  Among these 290 patients184 ones  were  male (63,5%) and 106 were female (36,5%). The 
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most  common  locations of urinary  calculi  were right  kidney (35%), leftkidney (28%), and  üreters (11%). The  

rarest location site was ureter+ kidney (3%). The calculi  frequency  was highest  in the patients which are 

between  30-60 years old (70%). As the age of the  patients  increased, number  and  the sizes of the calculi 

decreased. The calculi were most commonly in 5-10 mm in sizes( 40%).There were  most common solitary 

calculus in the patients.(60%). The frequency of presence of three or  rmore calculi (22%) was found to be 

higher than the frequency of presence of two calculi (18%). 

Results: We determined  urinary calculi  frequency,  calcule  distribution  according  to gender, location of 

calculi, average size of calculi and  the number of calculi  by comparing  with the  literature data. These results  

which we found  in our  country that is  is accepted as  endemic  for  urinary  calculus  disease were  consistent  

with  previous  studies  which were conducted  in various countries worldwide. Our findings  suggest that  renal  

calculus disease is seen  most common in male  aged between 30and 60 years  old, most common  locate in right 

kidney and  the average  size  of  calcule  is between  5 and 10 mm which is compatible  with previous studies. 

We think  that further  studies  are  required to  determine  possible  regional  differences  on  the features of 

urinary calculus disease. 

Keywords: Urinary calculi,Computed Tomography, Renal colic 
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SS-022 

The effect of oral selective alpha 1 blocker on the intraocular pressure in 

rabbits 

Mahmoud Mustafa*, Inan Othman **, Ibrahim M Alzuheir***, Asim B. Abdel Ndash Mageed****, Hazer 

Ali***** 

*An-Najah National University, Department of Urology, Nablus-Palestine 

**Rafidya State Hospital, Pathology, Department, Nablus-Palestine 

***An-Najah National University, Veterinary Faculty, Tulkrem-Palestine 

****Tulane University, Department of Urology , New Orleans, USA 

*****American University, Department of Pharmacy, Jenin-Palestine 

 

Purpose: To assess the effect of oral alpha 1 antagonists on the intraocular pressure (IOP) in rabbits eye. 

Material and Methods: Oral selective Alpha 1 blocker(doxasozin) was administered via an injector daily in 

rabbits (n=8) with an oral dose of0.08 mg/kg. Control rabbits (n=4) received equivalent oral doses of vehicle 

control of isotonic solution. The IOP of right and left eyes of both experimental and control rabbits were 

measured immediately before and 2 hours after therapy. Ten observationsfor each rabbit were recorded.  

Results: The mean values of IOP for the right eye before and after therapy were 13.6± 3.8 and 11.1±4.6mmHg 

respectively (P<0.002). The mean values of IOP of the left eye before and after therapy were 13.1±4.2 and 

10.1±4.4 mmHg respectively (P<0.005). The mean values of IOP for right and left eye in control group were 

15.5±3.8 and 15.4±3.1 respectively. The control group showed no significantvariation in the IOP neither in the 

right nor in the left eye, P<0.7, P<0.13, respectively.  

Conclusion: Oral alpha 1 adrenergic antagonistsresult in a significant reduction in IOP in rabbit’s eye. The data 

may implicate potential therapeutic potential for alpha 1 blockers for treatment of patients with high IOP. Further 

in vitro and vivostudies are required in a large cohort to confirm our results. 

Keyword: Alpha blocker, eye, intraocular pressure 
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SS-023 

Electromagnetic and electrohydraulic shock wave lithotripsy-induced 

urothelial damage: is there a difference? 

Mahmoud Mustafa*, Honood Aburas**, Fatima M Helo*, Lailah Qarawi*, Hazer Ali*** 

 

*An-Najah National University, Department of Urology, Nablus-Palestine 

**An-Najah National University, Department of Pathology, Nablus-Palestine 

***American University, Department of Pharmacy, Jenin-Palestine 

 

Purpose:To evaluate and compare the acute effect of electromagnetic and electrohydraulic extracorporeal 

shockwave lithotripsy (SWL) on the urothelial layers of kidney and ureter. 

Materials And Methods:Fifty patients, 29 males (58%) and 21 females (42%), with an average age of 51.68 

years (range: 37-70) who underwent SWL application in two different centers were included. Twenty-eight 

patients (56%) were treated with electrohydraulic and 22 (44%) were treated with electromagnetic lithotripsy. 

Urinary cytologic examinations were done immediately before and after SWL therapy and 10 days later. The 

average numbers of epithelial cells, red blood cells (RBC), and myocytes were counted under 

40 × magnification. 

Results:There were significant differences in the number of epithelial cells and RBC before and after immediate 

application of SWL: 1.66 and 14.9 cells/field, (p = 0.001), 5.44 and 113.45 cells/field, respectively (p = 0.001). 

The number of RBC was significantly higher in patients treated with electromagnetic lithotripsy than those 

treated with electrohydraulic: 141.9 and 93.4 cells/field, respectively (p = 0.02). No myocyte or basement 

membrane elements were detected in any of the cytologic examinations. Cytologic examinations done after 10 

days of SWL therapy revealed recovery of all abnormal cytologic findings. 

Conclusions:The acute increments in the number of epithelial cells and RBC after SWL were statistically 

significant but it was not permanent. SWL-induced urinary urothelial lesion is limited to the mucosal layer and 

there was no evidence of damage to the basal membrane or muscle layer. Electromagnetic lithotripsy caused 

high numbers of RBC than the electrohydraulic device on the postimmediate urine cytologic examination 

Keywords: kidney, stone, ESWL 

 

 

 

  

https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/end.2016.0644
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/end.2016.0644


 

 31 
 

SS-024 

ADENOSINE ADMINISTRATION THROUGH SUBCLAVIAN ARTERY 

IN RETRIEVAL OF STUCK TRANSRADIAL CATHETER 

Erdoğan Sökmen
* 

* 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Kırşehir 

 

Aim: Radial artery vasospasm (RAS) is a problem during transradial procedures. This case report aims to 

provide new insights into how to deal with a stuck transradial catheter during a transradial angiography. 

Case Report: A 32-year-old woman with Behçet’s disease and the complaints of angina and dizziness 

underwent coronary and carotid angiography. Arterial access was achieved using a 6F radial sheath in the left 

radial artery with a cocktail including 5000 U heparin, 200 mcg nitroglycerine and 5 mg diltiazem as pre-

medication. The coronary angiography was normal. Subsequently, the right common carotid and right subclavian 

angiographies using a 5F Simmons-1 diagnostic catheter were performed, which revealed a total occlusion in the 

right common carotid artery. At this point, manipulation of the catheter became very hard due to severe 

vasospasm. Hot saline pack application on the left forearm for 15 minutes failed. Then, an extra arterial access 

was achieved in the right femoral artery, and the ostium of the left subclavian artery (SCA) was cannulated 

selectively by use of a Judkins Right diagnostic catheter (Figure 1). Thereafter, respective repeated doses of 

nitroglycerin (1000 mcg totally) and diltiazem (50 mg totally) were administered through the left SCA, which 

failed to relieve vasospasm. Repeated intravenous administration of 2 mg of midazolam (up to 6 ) also failed. At 

this point, we administered 100 mcg adenosine at repeated doses (up to 800 mcg), after which the stuck catheter 

was able to be retrieved with ease.  

Discussion: Anxiolytics, calcium channel blockers, nitrates, application of heat are frequently used to unravel 

the problem of RAS. Adenosine is a vasodilator agent and is primarily utilized for coronary stress-testing or 

correction of supraventricular tachycardias.  

Conclusion: Intra-subclavian adenosine administration through transfemoral approach may be useful in case of 

a stuck transradial catheter due to severe RAS especially when traditional methods failed.  

 

Figure 1. Selective cannulation of the left subclavian ostium for the purpose of drug administration. 
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SS-026 

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF LACTIC ACID BACTERIA OF 

GENUS LAKTOBACILLUS AND STREPTOCOCCUS  

M.M. Jafarov., S.I. Huseynova., Kh. G. Ganbarov 

Baku State University, Azerbaijan 

 

By the developing in natural conditions, lactic acid bacteria get complex interrelationships with one – another, as 

well as other microorganisms. The character of these mutual relations depends on a number of factors. Features 

mainly inherent to microorganism types and ambient conditions can be involved to these factors. Antagenism  is 

one of the features of microbial cultures shown during their life time.  

In this regard, antimicrobial properties of lactic acid bacteria strains, isolated from  spontaneous sower  clotted 

milk, was studiet, against some conditionally pathogen bacteria were most of lactic acid bacteria identified as 

Lactobacillus sp. and Streptococcus sp.  

Conditionally pathogen gram – positive Bacillus anthracoides TU – 1, Staphylococcus aureus TU – 4 and TU – 

73 and gram – negative Escherichia coli TU – 2 and TU – 101, Pseudomonas aeruginosa TU – 3, bacterial as 

test organisms vere taken from culture collection of  Microbiology Department of  Baku State  University. 

Lactic acid bacterium was planted by stroking on one side of the meat – peptone agar nutritional medium in the  

Petri dish. Test organisms were planted by stroking perpendicularly to the lactic acid bacteria strokes. The 

cultured Petri dish  were incubated at a temperature of 35
o 

C for 3 days in the thermostat. Depending on the lysis 

zone, the existence and effectiveness of the antibacterial activity of test bacteria were determined. The lysis zone 

was measured by a ruler and given in mm. 

Depending on the degree of influence on the test bacteria, lactic acid bacteria strains genus  Lactobacillus and 

Streptococcus  can be divided into three groups: strains with high antibacterial activity (those with a lysis zone of 

21 – 40 mm.), strains with medium antibacterial activity (lysis zone of 11 – 20 mm.) and those of weak 

antibacterial activity (lysis zone of 1 – 10 mm).  

 Strains of genus Lactobacillus  showed high level of activity mainly against gram – positive test bacteria, but 

strains of genus Streptococcus  showed high level of activity against gram – negative test bacteria. Strains of 

genus Lactobacillus demonstrated higher antibacterial activity than that of Streptococcus ones.  

Lactobacillus sp. BDU –  KD 27 was the most active site of the investigated strains with a lysis zone of 38 mm. 
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SS-030 

KLİNİĞİMİZE BAŞVURAN DİYABETİKLERDEKİ 

NÖTROFİL/LENFOSİT VE MONOSİT/HDL ORANININ DİYABETİK 

OLMAYANLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Elif TURAN* 

*Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç hastalıkları ABD, Endokrinoloji, Yozgat. 

 

Amaç: Diyabetes mellitus, insülin direnci veya yetersizliğinden kaynaklanan ve yüksek kan şekeri seviyelerinde, 

multiorgan tutulumu ile birlikte ortaya çıkan, mikro ve makro komplikasyonlarla karakterize sendromdur. 

Diyabet komplikasyonlarının ilerlemesinde kan şekeri yüksekliği ve inflamasyon ana nedenlerindendir. 

İnflamasyon sürecinde monosit ve makrofajlar önemli rol oynamaktadır. Ayrıca monositin aterom plak 

oluşumunu tetiklediği daha önce yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Nötrofil/lenfosit oranı ve monosit/HDL 

oranı ateroskleroz ve inflamasyon ile ilişkisi gösterilmiş ucuz ve kolay ulaşılabilir parametrelerdir. Bu çalışmada 

amacımız ateroskleroz ve inflamasyonun önemli belirteçlerinden olan nötrofil/lenfosit ve monosit/HDL oranının 

diyabetik olmayan hastalarla karşılaştırılmasıdır.  

Materyal-metod: Bu retrospektif çalışmada, Ocak 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 141 

diyabetik hasta ve kontrol grubu olarak yaş uyumlu 96 diyabetik olmayan gönüllü çalışmaya alınmıştır. 

Hastaların, yaş cinsiyet, sistolik ve diyastolik kan basıncı, biyokimyasal ve hematolojik parametreleri not edildi. 

Veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bozok Üniversitesinde etik kurul onayı alınmıştır.   

Bulgular: Diyabeti olan ve olmayan hastaların tüm verileri Tablo 1 de gösterilmiştir. Beden kütle indeksi, 

sistolik kan basıncı, glukoz, trigliserid, lökosit, nötrofil, monosit, nötrofil / lenfosit oranı ve monosit/HDL 

diyabetik hastalarda istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunurken, HDL düzeyi ise diyabetik hastalarda 

istatistiksel olarak anlamlı düşük tespit edildi. Her iki grup arasında yaş, diyastolik kan basıncı, total kolesterol, 

LDL, lenfosit sayısında anlamlı fark saptanmadı.  

Sonuç: Çalışmamızda inflamasyon ve aterosklerozla yakından ilişkisi olan nötrofil / lenfosit ve monosit/HDL 

oranı diyabetik hastalarda daha yüksek bulunmuştur. Bu tetkiklerin elde edilmesi kolay ve ucuzdur. Diyabetin 

fizyopatolojisindeki rolleri yeni çalışmalar ile aydınlatılabilir. 

Anahtar kelimeler: Diyabetes mellitus, nötrofil / lenfosit oranı, monosit / HDL oranı 

SS-030 

COMPARISON OF NEUTROPHIL-TO-LYMPHOCYTE AND 

MONOCYTE-TO-HIGH-DENSITY LIPOPROTEIN RATIOS BETWEEN 

DIABETIC AND NONDIABETIC PATIENTS. 

Objectives: Diabetes mellitus is a syndrome characterized by multiorgan involvement with micro and macro-

complications, which is caused by elevated blood glucose levels resulting from insulin resistance or deficiency. 

Elevated blood glucose and inflammation are the main causes of diabetic complication progression. Monocytes 

and macrophages play an important role in the inflammation process. In addition, monocytes have been shown 

to trigger atheroma plaque formation in previous studies. Neutrophil-to-lymphocyte and monocyte-to-HDL 

cholesterol ratios are inexpensive and easily accessible parameters that are associated with atherosclerosis and 

inflammation. In this study, we aimed to compare neutrophil-to-lymphocyte and monocyte-to-HDL ratios 

between diabetic and non-diabetic patients.  

Methods: In this retrospective study, 141 consecutive diabetic patients and 96 age-matched non-diabetic 

controls, admitted to our clinic between January 2015 and January 2016 were enrolled. Age, gender, systolic and 

diastolic blood pressure, biochemical and hematological parameters and the other clinical and demographic 
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variables of the patients were determined. The data were compared statistically. Ethics committee approval was 

received at Bozok University. 

Results: Baseline clinical and demographic characteristics of diabetic and non-diabetic patients are shown in 

Table 1. Compared with the non-diabetic group, body mass index, systolic blood pressure, glucose, triglycerides, 

WBC, neutrophils, monocytes, neutrophil-to-lymphocyte ratio and monocyte-to-HDL ratio were significantly 

higher and HDL levels were significantly lower in diabetic patients (p<0.05 for all). The two groups were similar 

regarding age, diastolic blood pressure, total cholesterol, LDL and lymphocyte count (p≥0.05 for all).   

Conclusions: In our study, neutrophil-to-lymphocyte and monocyte-to-HDL ratios as markers of inflammation 

and atherosclerosis, were significantly higher in diabetic patients. Considering these are low cost and good 

reproductibility tests, new studies should ellucidate their roles in the pathophysiology of diabetes. 
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SS-031 

MERKEZİMİZE HACAMAT YAPTIRMAK AMACIYLA BAŞVURAN 

HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

Hatice Küçükceran
*
, Hayriye Alp

**
 

*
 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, GETAT Merkezi, Konya 

**
 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Kardiopulmoner Rehabilitasyon AD, GETAT 

Merkezi, Konya 

 

Amaç: Amacımız Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp(GETAT) Merkezimize hacamat yaptırmak amacıyla başvuran 

hastaların sosyo-demografik özelliklerini belirlemektir. Ayrıca kişilerin hacamat yaptırma sebeplerini ve daha 

önce hacamat yaptırmış ise doktor olmayan kişiler tarafından yapılan hacamatın oranını belirlemektir. 

Gereç ve yöntemler: Hastanemiz GETAT Merkezinde 01.01.2019-31.01.2019 tarihleri arasında hacamat yapılan 

ve çalışmamıza katılmayı kabul eden  hastalar dahil edildi. Hastalara hazırladığımız anket formu yüz yüze 

uygulandı.  

Bulgular: Çalışmaya 62 kişi dahil edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 42,15±11 idi(min:17 max: 61). 

Katılımcıların %74,2 (n:46)'si kadın,  %25,8 (n:16)'i erkek idi. Katılımcıların eğitim düzeyi sırayla %46,8 

(n:29)'i üniversite, %12,9 (n:8)'u  lise, %37,1(n:23)'i ilkokul-ortaokul, %3,2(n:2)'si okur-yazar idi. 

Anketimizde yer alan 'Daha önce hacamat yaptırdınız mı?' sorusuna 32(%51,6) kişi evet cevabı verirken, 30 

(%48,4) kişi hayır cevabını verdi. Daha önce hacamat yaptıran 13 (%40,6) kişinin hacamatı ise doktor olmayan 

kişiler tarafından yapılmıştı. Hacamat yaptırma sebeplerini sorduğumuzda 36(%58) kişi kas ve/veya eklem 

ağrıları sebebiyle, 18(%29) kişi baş ağrısı sebebiyle hacamat yaptırdığını belirtti. 

Eğitim düzeyi ile önceki hacamatın doktor olmayan kişiler tarafında ev ortamında yapılması arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark yoktu. Fakat üniversite mezunlarından 8(%27,6) kişi daha önceki hacamatını doktor 

olmayan kişilere ev ortamında yaptırmıştı.  

Sonuç: Merkezimize hacamat amacıyla başvuran hastaların yaklaşık yarısı üniversite mezunudur. Hacamat 

yaptırma sebeplerine baktığımızda  lokomotor sistem ağrısı ve baş ağrısı diğer sebeplere göre öne çıkmaktadır.  

Hacamat tedavisinin  özellikle boyun ağrısı ve migrende etkin bir tedavi seçeneği olduğu literatür bilgisi ile de 

desteklenmektedir. Toplumda hacamat yaptırma talebini hastane şartlarında ve eğitimli  doktorlar tarafından 

karşılanması hasta sağlığı açısından önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Hacamat, geleneksel ve tamamlayıcı tıp,  ağrı 

 

SS-031 

SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS WHO 

APPLIED TO MAKE WET-CUPPİNG TO OUR CENTER 

 

Introduction: Our aim is to determine the socio-demographic characteristics of patients admitted to our Center 

for Traditional and Complementary Medicine (GETAT) Center. In addition, to determine the reasons for making 

a person and the rate of wet-cupping made by people who have not had a premonition. 

Methods: Patients who were admitted to our hospital between 01.01.2019 and 31.01.2019 in GETAT Center 

were included in the study. The questionnaire was prepared face to face. 

Results: 62 people were included in the study. The mean age of the participants was 42.15 ± 11 years (min: 17 

max: 61). 74.2% (n: 46) of the participants were female and 25.8% (n: 16) were male. The educational level of 

the participants was 46,8% (n: 29), university, 12,9% (n: 8) high school, 37,1% (n: 23) primary and secondary 
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school, 3,2% n: 2) was a reader-writer. In our survey, 'Did you make before? 32 (51.6%) people answered yes 

while 30 (48.4%) people answered no. 13 people (40.6%) who had previously had a hiatus were in the hospital. 

When we asked about the causes of wet-cupping, 36 (58%) of them stated that 18 (29%) of them had had a 

headache because of muscle and / or joint pain. 

There was no statistically significant difference between education level and the other wet-cupping the side of 

people who are not doctors be done in the home environment. However, 8 (27.6%) of university graduates had 

previous wet-cupping done to people who were not doctors in their home environment. 

Conclusion: Approximately half of the patients admitted to our center for wet-cuppıng are university graduates. 

When we look at the reasons of wet-cupping the locomotor system pain and headache are more prominent than 

other causes. It is also supported by the literature that the treatment of hijama is an effective treatment option 

especially in neck pain and migraine. It is important in terms of patient health to be met by doctors in hospital 

conditions. 

KeyWords: Wet-cupping, traditional and complementary medicine, pain 
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SS-032 

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İNME 

Hacı Mehmet Çalışkan* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Kırşehir 

 

Amaç: İnme, serebral arter ve venlerdeki ani tıkanma veya rüptür sonucunda ortaya çıkan ve nörolojik 

defisitlere yol açan fokal serebral hasardır. Erişkinlerde sık görülmesine rağmen çocukluk çağında görülme riski 

8–10.7/100 000 çocuk/yıldır. Biz burada acil servisimize yürüyerek gelen subjektif şikayetleri olan 12 yaşındaki  

pediyatrik inme vakasını sunmak istedik 

Olgu: On iki yaşında erkek çocuk sağ kol ve bacakta uyuşma, baş ağrısı ve kusma şikayetleri ile acil servisimize 

ailesi tarafından getirildi. Acil servisimize yürüyerek giren hastanın şikayetlerinin 1.5 saat önce başladığını ve 

önce sağ bacağında uyuşma hissettiğini, bacağını  karnına doğru çekemediğini fark etmiş ardından sağ kolunda 

da uyuşma başladığını ve daha sonra baş ağrısı oluştuğunu ifade etti bunlardan sonra 2 kezde  kusması olunca 

ailesi acil servisimize  getirmiş.Fizik muayenesinde genel durumu iyi bilinci açık koopere, oryante GKS=15, 

fizik muayenesinde sadece sağ alt extremitede 4/5 güç kaybı mevcuttu, TA=110/60 mmHg, Nabız=86/dk   acil 

servise gelişinde  vital bulguları stabil olan hastanın kan tahlilleri alındıktan sonra önce tomografi çekildi 

tomografide herhangi bir bulgu yoktu. Çocuk tekrar değerlendirildikten sonra difüzyon MR çekilmesine karar 

verildi  ve çekilen difüzyon MR’ında sol hemisfer lateral posteriyorda akut difüzyon kısıtlılığı gözlendi. Serebral  

infarkt’a bağlı nörolojik defisit geçirdiği düşünüldü 0,4mg enoxaparin sodyum yapılan çocuk; hastanemizde  

çocuk nöroloji kliniği olmaması nedeni ile başka bir merkeze  sevk edildi. Orada hastaya enoxaparin sodyum 0,4 

mg sc 2x1 tedavisi ve ardından yapılan fizik tedavi ile nörolojik defisiti düzelmiştir. Hastaya yapılan gen 

analizinde FAKTÖR V geni 1691 nükleotid bölgesi ve MTHFR(metilentetrahidrofolat redüktaz) enzimi 677. Ve 

1298 nükleotid bölgesi heterozigot pozitif bulunmuştur. Yine bakılan PAI gen analizinde heterozigot pozitif 

bulunmuştur. 

Tartışma: Pediyatrik yaş gurubunda serebrovasküler hastalıklar çok nadir olmasına rağmen görülebilmekte ve 

bu hastalar acil servise hemiplejik  değilde çok yüzeysel şikayetlerle gelebilmekte bu nedenle pediyatrik yaş 

gurubunda subjektif şikayetlere önem vererek nörolojik muayeneyı daha dikkatli yapmalıyız ve gerektiğinde 

difüzyon MR gibi ileri tetkikleri kullanmaktan çekinmemeliyiz. 

Sonuç: İnme sadece ileri yaş hastalığı olarak düşünülmemelidir. Pediyatrik yaş gurubunda görülebileceği 

akıldan çıkarılmamalıdır. Pediyatrik yaş gurubuna bakan acil doktorları bunu unutmamalıdır. 

Figure 1 
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SS-032 

STROKE IN CHILDHOOD 

Introduction: Stroke is a focal cerebral damage that results from sudden obstruction or rupture of cerebral 

arteries or veins, and culminates in various neurological deficits. Although seen more commonly in adult 

population, its incidence is 8–10.7/100 000 children/year in childhood. We hereby would like to present a 12-

year-old pediatric stroke case who was admitted to hospital on foot with superficial complaints.  

Case: A 12-year-old male child was admitted by his family to our hospital with the complaints of headache, 

numbness in the right arm and leg, nausea and vomiting. Upon deepening the patient’s history, we realized that 

complaints of the patient, who had actually been admitted on foot, commenced 1,5 hour ago with numbness in 

the right leg and inability to flex thigh to abdomen, followed by numbness in the right arm and headache. 

Moreover, final vomiting for 2 two times had alerted his family to seek medical help. The physical examination 

revealed a good general condition, full consciousness and orientation, a Glashow coma scale of 15. Blood 

pressure was 110/60 mmhg and pulse rate was 86 beats/minutes. There was loss of skeletal muscle strength in 

the lower right extremity (4/5 ). With stable vital signs on admission, the patient at first underwent a computed 

cranial tomographic examination which revealed no pathology. Upon a second evaluation a further diffusion-

weighted cranial magnetic resonance (MR) examination was decided to perform, which revealed acute restricted 

diffusion in the posterolateral left cerebral hemisphere. The patient was considered to experience neurological 

deficits due to a cerebral infarction and 0,4mg enoxaparin sodium was administered, followed by transfer to 

another center because of the absence of pediatric neurology clinic in our hospital. In the referral center, the 

patient received 0, 4 mg subcutaneous enoxaparin sodium treatment twice daily and a complementary physical 

rehabilitation, which resulted in a complete resolution of the neurological deficits. The genetic examination 

revealed FACTOR V mutation at nucleotide position at1691. MTHFR (methyl tetrahidro folat reductase) 

enzyme was found to be heterozygous at nucleotide positions 677 and 1298. Moreover, PAI gene analysis 

demonstrated heterozygous positivity. 

Discussion: Cerebrovascular diseases, albeit very rare, can be encountered  in pediatric age groups. Since these 

patients might be admitted to emergency departments with relatively faint complaints rather than an ultimate 

hemiplegia, a more meticulous neurological examination should be performed in pediatric age groups, placing 

more emphasize on relatively faint complaints and we should not hesitate to carry out further examinations like 

diffusion-weighted cranial MR. 

Conclusion:  Stroke should not only be considered as advanced age disease. It should be kept in mind that it can 

be seen in the pediatric age group. Emergency doctors looking at the pediatric age group should not forget this. 

Figure 1 
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SS-033 

UTERİN SARKOMLARDA NÜKS GELİŞİMİNİ TAHMİN ETMEDE 

NÖTROFİL LENFOSİT ORANININ KULLANIMI 

 

Uzm. Dr.  Varol GÜLSEREN
* 

*
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum , 

 

Amaç: Uterin sarkomlarda nüks gelişimini tahmin etmede risk faktörlerinin ve nötrofil lenfosit oranının (NLO) 

incelenmesidir. 
Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada Ocak 2009 - Ağustos 2017 tarihleri arasında 42 leiomyosarkom, 26 

endometriyal stromal sarkom ve 5 adenosarkom hastası dahil edilerek retrospektif bir araştırma yapıldı. Ameliyat 

ve takiplerini merkezimizde devam eden hastalar çalışmaya dahil edildi. Hasta yaşı, ameliyat tipleri, patoloji 

raporları, evreler, adjuvan tedaviler, nüks gelişimi ve tam kan sayımları dosyalardan araştırıldı. Ameliyat öncesi 

son 1 ay içinde ve ameliyata en yakın sürede bakılan tam kan sayımı çalışmada kullanıldı. 
Bulgular: 73 uterin sarkom hastasından 11 (15,1%) tanesinde rekürrens geliştiği raporlandı. Hastaların ortalama 

yaşları 51,6 ± 8,2, tümör boyutları 7,4 ± 4,4 cm olarak hesaplandı. Altmış (82,2%) hasta evre I, 6 (8,2%) hasta 

evre II, 4 (5,4%) hasta evre III ve 3 (4,1%) hasta evre IV olarak saptandı. Elli iki (71,2%) hastaya histerektomi 

ve ooferektomi, 21 (28,8%) hastaya histerektomi ooferektomi ve retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu 

prosedürü uygulandı. Hastaların 28’i (38,4%) adjuvan tedavi almadı, 25’i (34,2%) radyoterapi, 3’ü (4,1%) 

kemoterapi ve 17’si (23,3%) radyoterapi ve kemoterapi tedavisi aldı. Sarkomlarda nüks gelişimi için prognostik 

faktörlerin optimal eşik değerleri Reciever Operator Characteristics (ROC) curve analizi kullanılarak incelendi. 

Eşik değer olarak kabul edilenler şöyledir: yaş >58, tümör boyutu >5,5 cm, NLR >2 ve platelet lenfosit oranı 

(PLR) >95. Nüks gelişimini saptamada kullanılabilecek risk faktörleri tablo 1’de regresyon analizine göre 

değerlendirildi. Yüksek NLR (>2) oranının rekürrensi saptamada anlamlı risk faktörü olduğu saptandı. 
Sonuç: Uterin sarkomlarda, yüksek NLR değerleri nüks gelişimini öngören anlamlı bir parametre olduğu 

anlaşıldı.  
Anahtar Kelimeler: Sarkom, Nüks, Nötrofil lenfosit oranı 
 

 

SS-033 

USING NEUTROPHIL LYMPHOCYTE RATIO AS PREDICTOR OF 

RECURRENCE IN UTERINE SARCOMA 

 

Introduction:It has been aimed to evaluate the risk factors and neutrophil lymphocyte ratio (NLR) to predicting 

recurrence in uterine sarcoma. 
Methods:A retrospective study was performed between January 2009 and August 2017 including 42 

leiomyosarcoma, 26 endometrial stromal sarcoma and 5 adenosarcoma patients. The patients who were operated 

and efollowed up in our center were included in the study. Age, type of surgery, pathology report, stage, adjuvant 

therapy, recurrence and complete blood count were investigated from patient files. The complete blood count, 

which was examined closest to the operation date within the last 1 month, was used in the study. 
Results: Recurrence occurred in 11 (15.1%) of 73 uterine sarcoma patients. The mean age of the patients was 

51.6 ± 8.2 and the tumor size was 7.4 ± 4.4 cm. Sixty (82.2%) patients were stage I, 6 (8.2%) patients were stage 

II, 4 (5.4%) patients were stage III and 3 (4.1%) patients were stage IV. Fifty-two (71.2%) patients underwent 

hysterectomy and oophorectomy, 21 (28.8%) patients underwent hysterectomy + oophorectomy and 

retroperitoneal lymph node dissection. 28 (38.4%) of the patients did not receive adjuvant therapy; 25 (34.2%) 

received radiotherapy, 3 (4.1%) chemotherapy and 17 (23.3%) received radiotherapy and chemotherapy 

treatment. The optimal cut-off value of predictive prognostic factors for recurrence development in sarcoma was 

identified using receiver operating characteristic (ROC) curve analysis. Cut-off values were accepted as follows: 
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Age> 58, tumor size> 5.5 cm, NLR> 2 and platelet lymphocyte ratio (PLR) > 95. The risk factors that can be 

used to determine the recurrence are evaluated according to the regression analysis in Table 1. The high NLR (> 

2) was found to be a significant risk factor in determining recurrence. 
Conclusion: It was found that high NLR values were significant parameter predicting recurrence in uterine 

sarcomas. 

KeyWords: Sarcoma, Recurrence, Neutrophil Lymphocyte Ratio 

 

Tablo 1. Regresyon analizine göre, uterin sarkomlarda nüks gelişimi için kullanılabilecek risk faktörleri 

 Univariate Multivariate 

 OR 95% CI P OR 95% CI P 

İleri yaş (>58) 4,9 1,2-19,5 0,024 0,8 0,1-6,1 0,901 

Operasyon (H + SO) 1,0 0,2-4,5 0,905 0,3 0,1-4,4 0,386 

Lokal ileri ve ileri evre (evre 

II,III,IV) 

0,3 0,1-1,2 0,093 10,0 1,6-101,1 0,028 

Büyük tümör (>5,5 cm) 1,8 0,4-7,4 0,417 2,5 0,2-28,7 0,441 

Derin miyometriyal invazyon 4,2 0,8-21,1 0,080 0,2 0,1-2,5 0,219 

Servikal tutulum - - 0,999 2,1 - 0,999 

Adneksiyal invazyon 1,7 0,3-9,7 0,526 18,4 0,3-106,8 0,159 

Adjuvan tedavi almayanlar 0,2 0,1-1,1 0,069 2,0 0,3-13,6 0,444 

NLR (>2) 6,5 1,6-27,0 0,010 10,6 1,1-111,1 0,048 

PLR (>95) 11,3 1,3-94,3 0,024 0,1 0,1-1,6 0,116 

H + SO= Histerektomi + salfingo-ooferektomi, NLR= Nötrofil lenfosit oranı, PLR= Platelet lenfosit oranı, OR= 

Olasılık oranı, CI= Güven aralığı 
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SS-034 

RESERPİNE İLE İNDÜKLENMİŞ OKSİDATİF STRES ÜZERİNE 

THYMOQUINONE VE CITALOPROM’IN ANTİOKSİDAN ETKİNLİĞİ 

Dilek Kuzay
* 

* 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Kırşehir 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, reserpinize sıçanların mide ve duodenum dokularında Thymoquinone ve 

Citalopram'ın oksidan ve antioksidan etkinliğini incelemektir. 

Yöntem: Çalışmada, sıçanlar her bir grupta 6 adet olmak üzere altı gruba ayrılmıştır: 1) Kontrol (K) 1, 2) 

Kontrol (K) 2, 3) Reserpin (R), 4) Reserpin + Citalopram (R+C) (5) Reserpin + Thymoquinone (R+T), 6) 

Reserpin+Citalopram+Thymoquinone (R+C+T). Reserpin intraperitoneal 0,2 mg/kg verildi. TQ (10 mg/kg) ve 

Citalopram (10 mg/kg) Reserpin enjeksiyonundan 30 dakika önce oral gavaj ile mide içine verildi. Sıçanlar 

ardışık 14 gün boyunca tedavi edildi. Deneyin sonunda, mide dokusunda total antioksidan kapasite ve toplam 

oksidan kapasite ve duodenum dokusunda total nitrik oksit, malondialdehit ve glutatyon düzeylerine bakıldı. 

Bulgular: Gastrik dokudaki toplam oksidan kapasite R+C grubunda R grubuna göre azaldı (p <0.01). R+C+T ve 

R+T gruplarında toplam oksidan kapasitedeki azalma daha fazla oldu (p=0.00). R+C, R+T ve R+C+T 

gruplarında, R grubuna göre toplam antioksidan kapasitede artış olduğu gözlendi (p=0,00). R grubu ile 

karşılaştırıldığında, R+C+T ve R+T gruplarının duodenum dokusunda malondialdehit ve nitrik oksit 

seviyelerinde azalma ve glutatyon düzeylerinde ise artış olduğu belirlendi (p=0.00). 

Sonuç: Reserpin, mide ve duodenum dokularında oksidatif stresi arttırdı ve antioksidan kapasiteyi azalttı. TQ ve 

Citalopram+TQ tedavisi gastrik ve duodenum dokularda oksidatif stresi azalttı ve antioksidan kapasiteyi arttırdı. 

Citalopram tedavisi mide dokusunda oksidatif stresi azalttı ve antioksidan kapasiteyi arttırdı. Gastrik ve 

duodenum dokusunda Reserpin kaynaklı oksidatif strese karşı korumada, TQ ve Citalopram+TQ tedavisi, 

Citalopram tedavisinden daha etkili oldu. 

Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. 

Proje Numarası: TIP.A3.17.001 

Anahtar Kelimeler: Thymoquinone; Reserpine; Oksidatif Stres; Mide; Duodenum 

 

SS-034 

ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF THYMOQUINONE AND 

CITALOPROM ON RESERPİNE-İNDUCED OXİDATİVE STRESS 

 

Objective: The objective of this study is to examine the oxidant and antioxidant activity of Thymoquinone and 

Citalopram in gastric and duodenum tissues of reserpinized rats.  

Method: In the study, the rats were divided into six groups of six rats each: 1) Control(C)1, 2) Control(C)2, 3) 

Reserpine(R), 4) Reserpine+Citalopram(R+C), 5) Reserpine+Thymoquinone(R+T), 6) 

Reserpine+Citalopram+Thymoquinone(R+C+T). Reserpine (0,2 mg/kg) was administered intraperitoneally. TQ 

(10 mg/kg) and citalopram (10 mg/kg) were administered intragastrically 30 min before reserpine injection. The 

rats were treated for 14 consecutive days. At the end of the experiment, Total Antioxidant Status and Total 

Oxidant Status in gastric tissue and total nitric oxide, malondialdehyde and glutathione levels in duodenum 

tissue were examined.   

Results: Total Oxidant Status in gastric tissue decreased in the R+C group when compared to the R group 
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(p<0.01). The decrease in Total Oxidant Status in the R+C+T and R+T groups was more significant (p=0.00). An 

increase in Total Antioxidant Status was observed in the  R+C, R+T and R+C+T groups when compared to the R 

group (p=0.00). In comparison to the R group, there was a decrease in malondialdehyde and nitric oxide levels 

and an increase in glutathione level in duodenum tissue in the R+C+T and R+T groups (p=0.00). 

Conclusion: Reserpine increased oxidative stress and decreased antioxidant capacity in gastric and duodenum 

tissues. TQ and Citalopram+TQ treatment decreased oxidative stress and increased antioxidant capacity in 

gastric and duodenum tissues. Citalopram treatment decreased oxidative stress and increased antioxidant 

capacity in gastric tissue. TQ and Citalopram+TQ treatments proved to be more effective in protection from 

oxidative stress caused by reserpine in gastric and duodenum tissues than Citalopram treatment. 

‘This study was supported by Ahi Evran University Scientific Research Projects Coordination Unit. Project 

Number: TIP.A3.17.001.’ 

Keywords: Thymoquinone; Reserpine; Oxidative Stress; Stomach; Duodenum 
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SS-035 

SIK YAPILAN PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER İLE SESSİZ 

BEYİN HASARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Yaşar Turan*, Mehmet Ulgen**  

*Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD,Yozgat 

**Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Konya. 

Amaç: Perkutan koroner girişimlerde sessiz beyin hasarı ile ilgili yapılan çalışmalarda nörolojik komplikasyon 

riskinin tahmin edilenden daha fazla olduğu görülmüştür. Serebral hasarı değerlendirmede S100B son yıllarda 

sıkça araştırılan bir belirteçtir. Biz bu çalışmada perkutan koroner işlemler ile S100B arasındaki ilişkiyi ve bunu 

etkileyen faktörleri tespit etmeyi amaçladık. 

Materyal-metod: Çalışmaya perkutan koroner girişim uygulanan 160 hasta alındı. Hastalardan işlem öncesi 

rutin olarak bakılan laboratuvar parametreleri yanında S100B çalışılması amacıyla kan örnekleri alındı. Yapılan 

işlemin tipi, süresi, işlem sayısı ve uygulanan medikal tedaviler kaydedildi. İşlem sonrası 24.saatte S100B 

çalışılmak üzere ikinci kan örnekleri alındı. 

Bulgular: Çalışma grubunun özellikleri Tablo 1'de özetlenmiştir. Hipertansiyonu olan hastalarda S100B 

anlamlı olarak daha fazla artmıştı (p=0.025). S100B artışı ile total kolesterol, trigliserit, LDL ve total kolesterol 

/ HDL seviyeleri arasında anlamlı pozitif ilişki mevcuttu (p<0.05). S100B artışı ve HDL arasında da negatif 

korelasyon tespit edildi (p=0.03). Hipertansiyon ve total kolesterol / HDL oranı S100B değişimini etkileyen 

bağımsız değişkenler olarak tespit edildi (sırasıyla p=0.027, p<0.01). 

Sonuç: Çalışmamızda perkutan koroner girişim işlemi uygulanan hastalarda hipertansiyon ve hiperlipidemi ile 

beyin hasarını gösteren S100B belirteçleri arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Hipertansif ve lipid 

metabolizma bozukluğu olan hastalarda muhtemel beyin hasarı açısından klinisyenlerin daha dikkatli olması 

gereklidir.  

Anahtar kelimeler: Perkutan koroner girişim, S100B, sessiz beyin hasarı.  

SS-035 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCUTANEOUS CORONARY 

INTERVENTIONS AND SILENT BRAIN DAMAGE 

Aim: Clinical examinations that investigate the silent brain damage with the percutaneous coronary 

interventions have shown higher risk of neurologic complications than supposed. Numerous studies have been 

performed involving S100B in silent brain damage. In this study, we aimed to evaluate the relationship between 

percutaneous coronary interventions and S100B and to determine the factors that affect development of brain 

damage.                                                                                                                                   

Methods: The study population included 160 patients undergoing percutaneous coronary intervention. Blood 

samples were collected before the procedure for baseline S100B levels.  Type and number of the procedures that 

performed and medical therapies were recorded. The second blood samples for the postprocedural S100B levels 

were collected 24 hours after the procedure. 

Results: The baseline characteristics of 160 subjects were shown in Table 1. S100B levels were significantly 

increased in hypertensive patients (p=0.025). There was a significant and positive correlation between S100B 

changes and total cholesterol, triglyceride, LDL and total cholesterol/HDL ratio (p<0.05 for all). S100B changes 
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were negatively correlated with HDL (p=0.03). Hypertension and  total cholesterol/HDL ratio were independent 

variables that affect the S100B changes (p=0.027, p<0.01 respectively).                                                

Conclusion: In our study, there was a significant relationship between hypertension, hyperlipidemia and S100B 

increase that shows silent brain damage in patients undergoing percutaneous coronary intervention. In 

hypertensive and hyperlipidemic patients undergoing percutaneous coronary intervention, clinicians should be 

aware of possible brain injury. 

Keywords: Percutaneous coronary intervention, S100B, silent brain damage 

Table 1: Demographic and clinical data of the participants. 

Age (years) 61.03 ± 10.72 

Gender (female/male) 55/105 

Body mass index, (kg/m
2
) 26.71 ± 3.46 

Hypertension, n (%) 94 (%58) 

Ejection fraction (%) 53.64 ± 11.43 

Hemoglobin (g/dL) 13.72 ± 1.36 

Hematocrit (%) 41.40 ± 4.1 

Urea (mg/dL) 34.97 ± 12.56 

Serum creatinine (mg/dL) 0.896 ± 0.19 

Total cholesterol (mg/dL) 183.78 ± 41.47 

Triglyceride (mg/dL) 153.79 ± 92.47 

HDL (mg/dL) 41.23 ± 10.74 

LDL (mg/dL) 111.58 ± 36.52 

Total cholesterol / HDL ratio 4.77 ± 1.71 
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SS-036 

KARACİĞER KİST HİDATİK HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE 

ERCP’NİN ROLÜ 

Fatih Daşıran* 

*Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği, Tokat, Türkiye 

 

Amaç: Karaciğer kist hidatiğinin safra yollarına açılması asemptomatik seyredebileceği gibi sarılık, kolanjit, 

karaciğer apsesi, pankreatit ve sepsise neden olarak hastalığın tedavisini zorlaştırabilir. Bu hastalarda cerrahi 

sonrası biloma, biliyer fistül, kavite enfeksiyonu ve sarılık gelişebilir. Bu çalışmanın amacı Endoskopik 

Retrograd Kolanjio-Pankreatikografi (ERCP) ’nin bu komplikasyonların yönetilmesindeki yerini araştırmaktır. 

  

Yöntem: 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi Genel Cerrahi servisine karaciğer kist hidatik hastalığı tanısı ile yatan 71 hastanın dosyası retrospektif 

olarak incelendi. Aynı periyotta toplam 260 hastaya ERCP yapılmış olduğu tespit edildi. Hastaların demografik 

bilgileri, takiplerindeki klinik parametreleri, uygulanan tedaviler ve girişimsel işlemler hasta dosyalarından 

araştırıldı. ERCP yapılan hastalarda, işleme bağlı komplikasyonlar ve elde edilen faydalar değerlendirildi. 

Bulgular:  Safra yollarına açılmış kist hidatik tedavi sürecinde 11 hastaya ERCP yapıldığı tespit edildi. Altı 

erkek, beş kadın toplam 11 hastanın yaş ortalaması 51 idi. ERCP endikasyonu tüm hastalarda preop dönemde 

tespit edilmiş, safra yollarına açılmış kist hidatik hastalığı idi. Beş hastaya akut kolanjit tablosu ile acil şartlarda 

ERCP yapıldı. Beş hastaya sarılık nedeni ile elektif şartlarda ERCP yapıldı. Bir hastaya asemptomatik olmasına 

rağmen görüntüleme yöntemleri ile multiple karaciğer kist hidatiğinin safra yollarına açıldığının tespit edilmesi 

üzerine ERCP yapıldı. Üç hasta nüks karaciğer kist hidatiği idi. Tüm hastalara endoskopik sfinkterotomi yapıldı. 

İşleme bağlı mortalite gözlenmedi. ERCP işlemi bir hastada definitif tedavinin cerrahi uygulanmadan olmasını 

sağladı. Ayrı bir hastada da safra yollarına açılmış kist hidatik ile beraber koledok taşları tespit edildi.  

Sonuç: Safra yolları ile ilişkili karaciğer kist hidatik hastalığının tedavisinde preop dönemde ilk basamak, 

minimal invazif bir yöntem olan ERCP olmalıdır. Hatta postop dönemde komplikasyon gelişme ihtimali yüksek 

olan büyük, multiple, hilar veya kaudat lob yerleşimli kist hidatiklerde de preop dönemde, safra yolları ile ilişki 

tespit edilmese bile ERCP düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kist Hidatik, ERCP, Komplikasyon, Akut Kolanjit 

 

SS-036 

ROLE OF ERCP IN THE TREATMENT OF HEPATIC HYDATID CYST 

DISEASE 

 

Purpose:. When the hydatid cyst of the liver communicates with the biliary tract, complications such as 

jaundice, cholangitis, intrahepatic abscesses, pancreatitis and sepsis may be encountered. Furthermore biloma, 

biliary fistula, cavity infection and jaundice may occur after the operation. The aim of this study is to investigate 

the role of Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreaticography (ERCP) in the management of these 

complications. 

  

 Method: The files of 71 patients with hepatic hydatid disease who were hospitalized in Tokat Gaziosmanpaşa 

University Medical Faculty Hospital, General Surgery Department between January 1, 2014 and December 31, 

2018 were retrospectively analyzed. In the same period, a total of 260 patients were found to have ERCP. The 
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patients’ demographics, clinical parameters in follow-up, treatment modalities and interventional procedures 

were investigated from patient files. Complications and benefits related to the procedure were evaluated in 

patients who had ERCP. 

Results:  ERCP was performed in 11 patients during the treatment of hydatid cyst that communicates with 

biliary system. There were six males and five females with a mean age of 51 years. The indication for ERCP was 

the communication of the cyst with biliary system detected preoperatively in all patients. Five patients had 

emergency ERCP due to acute cholangitis. Five patients had elective ERCP for jaundice. One patient had ERCP 

due to large and multiple cystic disease although he was asymptomatic. Three patients had recurrent disease. 

Endoscopic sphincterotomy was performed in all patients. There was no procedure related mortality. The ERCP 

procedure allowed definitive treatment to be performed without surgery in one patient. Another one patient had 

simultaneous choledocolithiasis. 

Conclusion: In the management of hepatic hydatid disease that communicates with biliary system, the first step 

in the preoperative period should be ERCP, a minimally invasive method that reduces perioperative complication 

rates. ERCP should also be considered in the preop period of large, multiple, hilar or caudate lobe localized 

hydatid disease even if no communication with biliary system is detected. 

Key Words:  Hydatid Cyst, ERCP, Complication, Acute Cholangitis 
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SS-39 

TİBİA KONDİLLERİNİN MORFOLOJİK VE KLİNİK ÖNEMİ 

Seher YILMAZ* 

*Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD. /Yozgat/Türkiye 

Amaç: Tibia vücudun femur’dan sonra en uzun kemiği olup bacağın iç tarafında yer alır. Diz eklemine katılan 

üst kısmı ayak bileği eklemine katılan alt kısmına oranla daha gelişmiştir. Bu çalışmanın amacı tibia’nın 

kondillerinin morfolojik olarak ölçülerini tespit edip klinik olarak öneminin incelenmesidir.  

Gereç ve yöntem: Çalışma Erciyes Üniversitesi Anatomi Anabilim dalında bulunan 40 sol ve 40 sağ tibia 

örnekleri üzerinde 0.01 milimetre (mm) duyarlılığındaki dijital kumpas kullanılarak yapıldı. Kuru kemik 

örneklerinde yaş ve cinsiyet ayırımı yapılmadı. Tibia’nın proksimalinde yer alan iç ve dış kondillerin uzunluğu, 

genişliği ve derinliği parametreleri üzerinde ölçümler yapıldı.  

Bulgular: Ölçümlerimiz sonucunda sağ tibia’nın ortalama iç kondilinin uzunluğu 40,61mm, dış kondilin 

uzunluğu 37,25mm, iç kondilin genişliği 29,11mm dış kondilin genişiliği ise 28,31mm olarak hesaplandı. İç 

kondilin ortalama derinliği ise 2,48mm, dış kondilin ortalama derinliği 1,72mm olarak hesaplandı. sol tibia’da 

ise iç kondilinin uzunluğu 40,54mm, dış kondilin uzunluğu 36,35mm, iç kondilin genişliği 29,27mm dış kondilin 

genişiliği ise 29,38mm olarak hesaplandı. Sol tibia’da iç kondilin derinliği 2,34mm, dış kondilin derinliği 

1,81mm olarak hesaplandı. 

Sonuçlar: Tibia’nın normal anatomik yapısının ve morfometrik değerlerinin iyi bilinmesi, bu bölgeye uygulanan 

operasyonlar sırasında muhtemel komplikasyonları önleyebilir. Bu çalışmanın tibia’ya yönelik cerrahi 

yaklaşımlarda cerrahlar ve klinisyenlere yararlı olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca diz eklemine yapılan 

operasyonlarda uygulamasından ve komplikasyonların azaltılmasında kullanılan yöntem olmasından dolayı bu 

çalışmanın anatomik rehber olacağı kanaatindeyiz.  

Anahtar kelimeler: Tibia, morfometri, kondil 

 

SS-39 

MORPHOLOGICAL AND CLINICAL IMPORTANCE OF TIBIA 

CONDILS 

Aim: Tibia is the longest bone of the body after the femur and is located on the inside of the leg. The upper part 

of the knee joint is more developed than the lower part of the ankle joint. The aim of this study was to determine 

the morphological measurements of the condylar tibia and to examine its clinical significance. 

Materials and methods: The study was performed using a digital digital caliper with a 0.01 millimeter (mm) 

sensitivity on 40 left and 40 right tibial samples in the Anatomy Department of Erciyes University. There was no 

age or sex discrimination in dry bone samples. Measurements were made on the length, width and depth 

parameters of the inner and outer condoms located in the proximal of the Tibia. 

Results: As a result of our measurements, the mean internal condyle of the right tibia was 40.61 mm, the length 

of the outer condyle was 37.25 mm, the inner condyle width was 29.11 mm and the outer condyle width was 

28.31 mm. The mean depth of the internal condyle was 2.48 mm, and the mean depth of the external condyle 

was 1.72 mm. In the left tibia, the length of the inner condyle was 40.54 mm, the length of the external condyle 

was 36.35 mm, the inner condyle width was 29.27 mm and the outer condyle width was 29.38 mm.  

Conclusions: A good understanding of the normal anatomical structure and morphometric values of Tibia may 

prevent possible complications during the operations performed in this region. We believe that this study will be 

useful for surgeons and clinicians in surgical approaches to tibia. We believe that this study will be an anatomic 

guide because of its application in the operation of knee joint and reduction of complications. 

Keywords: Tibia, morphometry, condyle 
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SS-040 

MRI STUDIO VE IBASPM KULLANILARAK MANYETİK REZONANS 

GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDE ANATOMİK ATLAS YAPILARAK 3 

BOYUTLU GÖSTERİLMESİ 

Niyazi ACER
*
 

*Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey 

 

Giriş ve Amaç: Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) insan vücudunun yüksek kontrast çözünürlükte 

görüntülenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme tekniğidir. MRG, özellikle santral sinir sistemi, olmak üzere 

insan vücudunun hemen her yerinde görüntüleme ve patolojik durumların teşhisi için yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  MriStudio beyin görüntüleme çalışmalarının MR T1 sekansında kullanılmaktadır. MriStudio 

yeni bir otomatik bir yazılım olup bu program kullanılarak tam otomatik segmentasyon yapılabilir. MriStudio 3 

yazılımdan oluşmaktadır: DTIStudio, DiffeoMap ve ROIEditor. DTIStudio MR T1 verilerinin görüntülenmesi ve 

işlenmesi için kullanılan bir paket programdır. DiffeoMap büyük deformasyon diffeomorfik metrik 

haritalama’ya (LDDMM) dayalı görüntü transformasyonu için kullanılan bir programdır. ROIeditor hem voksel 

ve hem de bölgesel düzeyde tek bir atlasta görüntü analizi gerçekleştirmek için DiffeoMap sonuçlarını kullanır. 

Bu amaçla tüm MR T1 veri setleri 32 ya da 64 bit’lik bilgisayar-Windows 8 ya da 10 işletim sisteminde 

DTIStudio, DiffeoMap ve ROIEditor yazılımları kullanılarak işlenir. Bu çalışmada MriStuido ve IBASPM ile 

oluşturulmuş T1 anatomik görüntüler üzerinde beyin parselasyonu yapılarak beyin içindeki her yapının kesitsel 

ve üç boyutlu görselleştirilmesi ve beyin atlası oluşturulması amaçlanmıştır.  IBASPM beyindeki yapıların 

otomatik segmentasyonunu yapan atlas tabanlı bir SPM paketidir.  Beyin içindeki her bir yapının 

görselleştirilmesi sonucu beyin anatomisinin daha iyi anlaşılması ve anatomi ve klinik eğitimde katkı sunması 

amacıyla bu çalışma planlanmıştır.   

Gereç ve Yöntemler: MriStudio yazılımlarından ROIEditor kullanılarak önceden hazırlanmış atlas 

görüntülerinden T1 atlas seçilir. Beyin üzerine parselasyonu önceden hazırlanmış hazır şablon atılır ve istenilen 

beyin yapısı mask olarak kaydedilir. Her bir orijinal beyin alanındaki 189 bölgenin beyin parselasyonundaki 

ROI'leri elde etmek için, ROI atlas (JHU_MNI_SS_WMPM_TypeII) uygulanmıştır. Daha sonra, her bir beyin 

bölgesi hdr ve img dosyası olarak kayıt edilir.  

Bulgular ve Sonuç: MricroGL yazılımı ile hem kesti seviyesinde hem de üç boyutlu olarak görüntü kayıt edilip 

alınır. Sonuçta bu 189 farklı beyin bölgesinin hem hacim değerleri hem de görselleştirilmesi her birey için elde 

edilir. Bu çalışma ile hem normal beyin MR atlası elde etme hem de bireysel atlasların elde edilmesi ve kliniğe 

katkı sunulması amaçlanmıştır 

Anahtar kelimeler: MRG, MriStudio, IBASPM, beyin parselasyonu, beyin atlası 

SS-040 

THREE DIMENSIONAL VISUALİZATION OF ANATOMICAL ATLAS 

ON MAGNETIC RESONANCE IMAGES USING MRISTUDIO AND 

IBASPM 

 

Introduction: Magnetic resonance imaging (MRI) is an imaging technique to produce high resolution tissue 

contrast images of the human body. MRI is widely used to imagine and diagnose pathologic conditions in all 

over the human body, especially central nervous system. MRIStudio has become used in neuroimaging studies of 

T1 MRI sequence. MriStudio is a new automatic method by which the observer can perform fully automatic 

segmentation using this software. Currently, MriStudio consists of three programs: DTIStudio, DiffeoMap and 

ROIEditor. DTIStudio is a package for the visualization and processing of T1 MR data. DiffeoMap is a program 
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for image transformation based on the large deformation diffeomorphic metric mapping (LDDMM) and 

ROIEditor uses the results of DiffeoMap to perform image analysis with respect to a single atlas both at the 

voxel and regional level. All MR TI datasets were processed using DTIStudio, ROIeditor and DiffeoMap 

software for this purpose, and a personal computer on a 32 or 64 bit PC, running a Windows 8 or 10 operating 

system have been used. IBASPM software is an atlas-based method for automatic segmentation of brain 

structures, available as a freeware toolbox for the SPM package. In this study, our aim was visualize cross-

sectional and three-dimensional visualization of each structure in the brain and brain atlas by performing brain 

parcellation on T1 anatomical images created with MriStuido and IBASPM.  

Materials and Methods: From MriStudio software, T1 atlas is selected from previously prepared atlas images 

using ROIEditor. Prepared parcellation template is discarded on the brain and the desired brain structure is 

recorded as mask. the ROI atlas (JHU_MNI_SS_WMPM_TypeII) was applied to obtain ROIs that are within 

each participant's original brain space, leading to the parcellation of the brain into 189 anatomical structures. 

Each brain region is then recorded as an hdr and img files.  

Results and Conclusion: With MricroGL software, images are recorded and taken at both section level and 

three-dimensional. As a result, the quantitative volume values (number of voxels) and visualizations for 189 

parcellated brain structures were obtained for each participant. In this study, it is aimed to obtain both normal 

brain MR atlas and individual atlas and contribute to the clinical situations. 

Key words: MRI, MriStudio, IBASPM, brain parcellation, brain atlas 
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SS-041 

 

SAĞLIKLI BİREYLERDE İNTRA-RETİNAL KATMANLARIN 

OTOMATİK OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ SEGMENTASYONU 

İLE ANALİZİ 

 

Osman Ahmet POLAT
*
,Ali KURT*,Raşit KILIÇ*,Özkan KOCAMIŞ* 

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD, Kırşehir 

 

Amaç: Türkiye’deki sağlıklı Türk popülasyonunda, optik koherens tomografide ölçülen (OCT) her bir retina 

katmanının kalınlıklarının normal verilerinin sunulması ve verilerin yaş, cinsiyet, aksiyel uzunluk ve refraksiyon 

durumu ilişkinin araştırılması hedeflenmiştir.  

Gereç ve Yöntem: 133 katılımcıya tam oftalmolojik muayene ve spektral domain OCT görüntüleme (Spectralis, 

Heidelberg Mühendislik, Almanya) uygulandı.  Cihazdaki mevcut yazılımla yapılan otomatik segmentasyon 

sonrası, retina sinir lifi katmanı (RNFL), gangliyon hücre katmanı (GCL), iç pleksiform katman (IPL), iç nükleer 

katman (INL), dış pleksiform katman (OPL), dış nükleer katan (ONL), retina pigment epiteli (RPE), iç retina 

katmanları (IRL), dış retina katmanları (ORL) ve total retina kalınlığı (TRT) için santral 1 mm, ve 1-3 mm 

aralığında superior, inferior, nazal ve temporal kadranların kalınlıkları yaşa, cinsiyet, aksiyel uzunluğa ve 

refraksiyona (sferik eşdeğer) göre analiz edildi.   

Bulgular: Kadınlarla ile karşılaştırıldığında RNFL, GCL, IPL, INL, ONL ve IRL katmanlarının tüm bölümleri 

erkeklerde daha kalındı. INL, ONL, ORL, IRL ve  TRT katmanlarının santral 1 mm kalınlıkları ve RPE 

katmanının perisantral dört kadrandaki 1-3 mm kalınlıkları ile yaş arasında pozitif korelasyon mevcuttu (Tablo 

4). Tüm RNFL bölgelerinin kalınlıkları ve TRT, IPL, INL, OPL, RPE ve IRL katmanlarının santral 1 mm’deki 

kalınlıkları ile aksiyel uzunluk arasında pozitif korelasyon mevcuttu (Tablo 1).  

Sonuç: Türk popülasyonunda intraretinal katmanların kalınlıklarının normal verileri sunuldu ve yaş, cinsiyet e 

aksiyel uzunluk ile anlamlı bulgular sunuldu. 

Anahtar Kelimeler: intraretinal katmanlar, optik koherens tomografi, otomatik segmentasyon, retina 

katmanları, yaş 

 

SS-041 

THE ANALYSIS OF INTRA-RETINAL LAYERS WITH AUTOMATIC 

OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY SEGMENTATION IN 

HEALTHY SUBJECTS 

 

Aim: It’s aimed to give normative databases of each retinal layers on OCT images in the healthy Caucasian 

population in Turkey and investigate the relevance of the data with factors such as age, gender, axial length and 

refraction. 

Materials and methods: 133 participants underwent full ophthalmologic examination and spectral domain OCT 

imaging (Spectralis, Heidelberg Engineering, Germany). After the automatic segmentation by the software 

available with device, central 1 mm and 1-3 mm superior, inferior, nasal and temporal thicknesses of retinal 

nerve fiber layer (RNFL), ganglion cell layer (GCL), inner plexiform layer (IPL),  inner nuclear layer (INL), 

outer plexiform layer (OPL), outer nuclear layer (ONL), retina pigment epithelium (RPE), inner retinal layers 

(IRL), outer retinal layers (ORL)  and  total retina thickness (TRT)  analyzed with respect to age, gender, axial  
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length and refraction (spherical equivalent). 

Results: All the sections of total retina, RNFL, GCL, IPL, INL, ONL and IRL thicknesses were significantly 

thicker in males compared to females (Table 3).  Central 1 mm INL, ONL, ORL, IRL and TRT and four 

quadrants of pericentral 1-3 mm thicknesses of RPE had positive correlation with the age(Table 4). The 

thicknesses of all RNFL sections and central 1 mm circle thicknesses of TRT, IPL, INL, OPL, RPE and IRL had 

positive correlation with the axial length (Table 4). 

Conclusion: A normative database for thicknesses of intra-retinal layers in Turkish population was presented in 

the study and significant impacts of  the age, gender and axial length were presented. 

Keywords: intraretinal layers, optical coherence tomography, automatic segmentation, retinal layers, age 
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Tablo1. Tüm katılımcılar için her bir retina katmanının 5 ETDRS bölgesi için ortanca kalınlıkları ve aksiyel 

uzunluk (AL) ve refraksiyon (RE) ile aralarındaki korelasyon ve korelasyon sabitleri . 

Etdrs Region Median 

(Min – Max) 

Correlation 

With Age P 

Value And Rs 

Correlation 

With Al P 

Value And Rs 

Correlation 

With Re P 

Value And 

Rs 

Median 

(Min – Max) 

Correlation 

With Age P 

Value And Rs 

Correlation 

With Al P Value 

And Rs 

Correlatio

n With Re 

P Value 

And Rs 

 TOTAL RETINA  RETINAL NERVE FIBER LAYER  

Central 1mm 264 (219 -

329) 

0.04;   0.178* 0.041;  

0.177* 

0.706 11 (5 - 18) 0.139 0.018;  0.204* 0.039;  

0.179* 

Superior 1-3 

mm 

349 (307-

391) 

0.899 0.381 0.598 24 (19 - 33) 0.820 0.002;  0. 265* 0.430 

Temporal 1-3 

mm 

333 (295-

377) 

0.569 0.364 0.812 17 (14 - 21) 0.008;  0.230* 0.005;  0.245* 0.605 

Inferior 1-3 

mm 

344 (308-

386) 

0.838 0.257 0.892 25 (17 - 42) 0.618 <0.001;  0.393* 0.650 

Nasal 1-3 mm 347 (293-

388) 

0.814 0.147 0.9 20 (16 – 27) 0.260 <0.001;  0.372* 0.641 

 GANGLION CELL LAYER  INNER PLEXIFORM LAYER  

Central 1mm 13 (6 - 27) 0.874 <0.001;  0.3* 0.729 20 (14 - 29) 0.395 0.001;  0.290 0.67 

Superior 1-3 

mm 

55 (36 -67) 0.139 0.124 0.843 44 (32 - 51) 0.514 0.658 0.259 

Temporal 1-3 

mm 

50 ( 35- 60) 0.037;  -

0.181* 

0.005;  

0.242* 

0.813 44 (33 - 55) 0.529 0.155 0.655 

Inferior 1-3 

mm 

54 (32 - 64) 0.422 0.086 0.185 44 (29 - 53) 0.838 0.874 0.17 

Nasal 1-3 mm 53 (23 - 67) 0.069 0.001;  

0.279* 

0.781 45 (31 - 55) 0.910 0.094 0.350 

 INNER NUCLEAR LAYER  OUTER PLEXIFORM LAYER  

Central 1mm 16 (7 - 40) 0.002;  0.264* 0.022;  

0.198* 

0.389 22 (12 - 37) 0.426 0.011;  0.219* 0.339 

Superior 1-3 

mm 

40 (32 - 51) 0.321 0.343 0.113 31 (25 - 58) 0.155 0.803 0.180 

Temporal 1-3 

mm 

37 (30 - 48) 0.065 0.639 0.281 29 (23 - 40) 0.426 0.431 0.420 

Inferior 1-3 

mm 

40 (33 - 51) 0.089 0.635 0.067 32 (25 - 59) 0.070 0.571 0.323 

Nasal 1-3 mm 39 (39 - 58) .006;  0.238* 0.734 0.06 31 (25 - 54) 0.091 0.921 0.805 

 OUTER NUCLEAR LAYER  RETINA PIGMENT EPITHELIAL LAYER  

Central 1mm 93 (66 - 127) 0.013;  0.214* 0.425 0.385 18 (14 - 21) 0.68 0.026;  0.193 0.945 

Superior 1-3 

mm 

69 (44 - 98) 0.118 0.576 0.732 16 (13 - 20) <0.001;   0.307* 0.49   0.22 

Temporal 1-3 

mm 

 74 (55 - 98) 0.418 0.543 0.447 16 (12 - 27) <0.001;  0.311* 0.102 0.025;  

0.195* 

Inferior 1-3 

mm 

68 (30 - 90) 0.726 0.318 0.046;  -

0.173* 

16 (12 - 21) <0.001;  0.321* 0.585 0.09 

Nasal 1-3 mm 75 (43 - 96) 0.366 0.593 0.2 16 (12 - 21) 0.008;   0.229* 0.221 0.691 

 INNER RETINAL LAYERS  OUTER RETINAL LAYERS  

Central 1mm 173 (133-

247) 

0.024;  0.195* 0.020;  

0.201* 

0.735 89 (79 - 100)  0.072 0.537 0.945 

Superior 1-3 

mm 

266 (227-

309) 

0.589 0.300 0.708 82 (77 - 89) 0.064 0.850 0.608 

Temporal 1-3 

mm 

251 (217-

292) 

0.678 0.224 0.871 82 (56 - 90) 0.260 0.450 0.930 

Inferior 1-3 

mm 

263 (227-

305) 

0.922 0.215 0.926 81 (76 - 89) 0.369 0.517 0.637 

Nasal 1-3 mm 263 (212-

305) 

0.858 0.063 0.827 83 (78 - 90) 0.653 0.417 0.325 

 

Table 1. Median thicknesses for each retinal layer on five ETDRS regions for overall participants, and their correlation and correlations 

efficients with axial length (AL) and refraction (RE). *: statistically significant correlations and correlation efficients (rs)  

Tablo1. Tüm katılımcılar için her bir retina katmanının 5 ETDRS bölgesi için ortanca kalınlıkları ve aksiyel uzunluk (AL) ve refraksiyon 

(RE) ile aralarındaki korelasyon ve korelasyon sabitleri . *: istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar ve korelasyon sabitleri .(rs)  
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SS-042 

YENİDOĞANLARDA İŞİTME TARAMASI 

Ekinci M.E.,Toprak S.F,Baylan M.Y 

Sağlık Bilimler Üniversitesi Gazi Yaşargil  EAH 

 

Amaç: Çalışmanın amacı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde doğan ve hastaneye başvuran tüm yenidoğanların 

işitme kayıplarının değerlendirilmesidir.  

Materyal ve metod: Bu çalışmaya Mart 2008-Mayıs 2011 tarihleride Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesinde doğan ve başvuran 1120 yenidoğan bebek dahil edilmiştir. Tüm bebekler taburcu olmadan önce 

taşınabilir otoakusik emisyon cihazı ile ilk testleri yapıldı. OAE sonucuna göre geçti-kaldı şeklinde 

değerlendirildi. Çalışmaya alınan yenidoğanlardan ayrıntılı anamnez alındı . İlk testten kalan yenidoğanlara 15 

gün sonra otoakustik emisyon cihazı ile ikinci test yapıldı. İkinci testten kalan kalan bebekler üçüncü kontrole 

çağrılarak ABR ile işitmeleri değerlendirildi ve işitme kaybı var-yok olarak değerlendirildi.  Testlerin 

değerlendirilmesi SPSS 6.0 programı ile yapıldı ve istatiksel karşılaştırma pearson ki kare testi ile yapılmıştır. 

Bulgular: Bu çalışmada 1120 yenidoğan Otoakustik emisyon(OAE) ile taramaya alınmıştır.  Birinci testten 341 

(%30.4) yenidoğan kaldı, 779 (%69.6) geçmiştir. Kalan 341 (%30.4) yenidoğan 15 gün sonra tekrar OAE ile 

değerlendirildi. 285 (%25.4) yenidoğan geçti, 56 (%5.0) sı kaldı. Üçüncü aşama, iki ay sonra ABR kullanılarak 

yapıldı. Kalan 56 (%5,0) yenidoğan ABR testine tabi tutuldu.  ABR sonucu 31 (%2.8) yenidoğanda  normal, 

25’in (%2.2) in sonucu anormal  çıkmıştır.  

Sonuç: İşitme kaybının erken teşhisi bireyin konuşma, lisan, sosyal ve emosyonel gelişimi için önemlidir. 

Konjenital işitme kaybının erken tanısında ve rehabilitasyonunda yenidoğan işitme taraması önemlidir.. OAE ve 

ABR’nin birlikte kullanılması taramada doğruluk değerini arttıracaktır. İşitme taramalarında tüm yenidoğanlar 

taranmalıdır ancak risk faktörü olan bebekler üzerinde hassasiyetle durulmalıdır.     

SS-042 

HEARING SCREENING I NEWBORNS 

Objective: Thıs study aims to determine the prevalence of hearing loss amoung not only normal newborns but 

also high risks ones delivered at Hospıtal Universitiy Dicle Diyarbakır and evaluate the usefulness of our hearing 

screening protocol. 

Material and method:All newborns with high risks or not born in the hospital over two years period, between 

March 2008 to May 2011, were screened for hearing loss with a portable otoacustic emission (OAE) before 

discharge. All of newborns were questioned for medical history. After fifteen days, a second OAE test was 

repeated on newborns who failed the initial test . Those who failed the second test were  re-tested at two months 

of age. When these infants failed the second  OAE test , a brainstem evoked response (ABR) test was performed. 

Results: During the study period, 1120 underwent OAE screening. 341(30.4 percent) of them failed and 779 

(69.6 percent) passed the first screening test . 341(30.4 percent) of them came for a second stage after 15 days. In 

the second stage ,285 (25.4 percent) passed on OAE screening, 56 (5,0 percent ) failed. In the thırd stage 

screening at two months of age , these infants underwent ABR, 31(2.8 percent) had normal and 25(2.2 percent) 

abnormal ABR .The prevalence of hearing loss in this study was 2.2 percent.  

Conclusion: The early diagnosis of hearing loss  is important for the individual’s speech ,language,social and 

emotional development. In  the early diagnosis of congenital  hearing loss, the newborns hearing screening is 

vital. OAE is a common test for newborns hearing sceening. Not only the newborns with the risk factors but also 

the whole newborns must be scanned . 
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SS-043 

İDİYOPATIK SKROTAL KALSINOZIS : OLGU SUNUMU 

Muharrem Özkaya*,Mehmet CANİKLİOĞLU ** 
* 
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, SİNOP 

**Yozgat Bozok Üniversitesi Üroloji A.D., YOZGAT  

 

Amaç: Skrotal kalsinozis skrotum cildinde çok sayıda kalsifik nodülün gelişimi ile karakterize çok nadir görülen 

benign bir hastalıktır. Yazının amacı iki olgumuzu sunmaktır.  

Olgular:Yaşları 43 ve 38 olan iki olgu, son birkaç yılda skrotumda yavaş yavaş ortaya çıkan kitlelerin varlığı ve 

kozmetik açıdan yarattığı rahatsızlık hissi nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastaların öykülerinde önemli bir 

özellik yoktu. Yapılan fizik muayenelerinde skrotum cildinde ağrısız, sert, beyaz renkli içeriğe sahip ancak drene 

olmayan lezyonlar saptandı. 

Hastaların lezyonlarının tamamı, spinal anestezi altında multiple skrotal eksizyonlar yapılarak çıkarıldı. 

Lezyonların histopatolojik inceleme sonucu skrotal kalsinozis olarak raporlandı. Makroskopik incelemede cilt 

üzerinde en büyüğü 2,5cm çapında içinden sebaseöz materyal boşalan nodüller izlendi. Mason Trikrom ve PAS 

histokimya inceleme sonucunda ise yüzeyde keratinize çok katlı yassı epitelyum ve dermiste bazı alanlarda 

içinde keratin bulunduran epidermal kist alanları ve çoğu kistik alanda içinde bazofilik kalsifiye materyal 

bulunduran, kist duvarında epitel bulundurmayan oluşumlar dikakti çekmiştir. 

Tartışma: Skrotal kalsinozis, skrotum cildinde kalsiyum fosfat hidroksiapatit kristallerinin birikimi ile 

karakterize nadir görülen benign bir hastalıktır. Tanı genellikle hastaların kozmetik olarak rahatsızlık 

hissetmeleri sonucu hastaneye başvurması ile konulur. Etyopatogenezinde metabolik ve sistemik hastalıklar 

bulunmakla birlikte hiçbir hastalığın eşlik etmediği idiyopatik skrotal kalsinozis olguları da mevcuttur. Tedavide 

lezyonların yaygınlığına göre nodüllerin eksizyonu ya da skrotum cildinin geniş eksizyonu uygulanabilmektedir. 

Sonuç:Skrotal kalsinozis, nadir görülen,  benign lezyonlardan oluşan bir hastalıktır. Olguların tedavisinde 

lezyonların cerrahi eksizyonu etkili ve güvenli bir yöntemdir. Fakat lezyonların nüks ihtimalinin olduğu akılda 

tutularak hastalar bu konuda bilgilendirilmeli ve belli aralıklarla takip edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Skrotum, Kalsinozis, Penoskrotal Cerrahi 

 

SS-043 

IDIOPATHIC SCROTAL CALCINOSIS: CASE REPORT 

 

Aim: Scrotal calcinosis is a rare benign disease characterized by the development of numerous calcific nodules 

in the scrotum skin. The aim of this study is to present the two cases from our clinic. 

Cases: Two patients, 43 and 38 years old, were admitted to our clinic due to the discomfort of the masses in the 

scrotum and cosmetic problems. There was no significant feature in the patients' stories. Physical examination 

revealed painless, hard, white colored but not drained lesions on the scrotum skin.  

All of the lesions were removed by multiple scrotal excision under spinal anesthesia. Histopathological 

examination of the lesions revealed scrotal calcinosis. Macroscopic examination revealed nodular nodules of 2.5 

cm in diameter on the skin. As a result of Mason Trichrome and PAS histochemistry examination, the surface of 

the keratinized multifold squamous epithelium and some areas of the dermis in the epidermal cysts containing 

keratin and the basophilic calcified material in most cystic areas, the cyst wall did not contain epithelium. 

Discussion: Scrotal calcinosis is a rare benign disease characterized by the deposition of calcium phosphate 

hydroxyapatite crystals in the scrotum skin. Diagnosis is usually made when the patient is admitted to the 

hospital as a result of cosmetic discomfort. Although there are metabolic and systemic diseases in the 

etiopathogenesis, there are also cases of idiopathic scrotal calcinosis which are not accompanied by any disease. 
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The excision of the nodules or wide excision of the scrotum skin can be performed according to the extent of the 

lesions. 

Conclusion: Scrotal calcinosis is a rare, benign lesion. Surgical excision of lesions is an effective and safe 

method. However, patients should be informed about the possibility of recurrence and should be followed up at 

regular intervals. 

Keywords: Scrotum, Calcinosis, Penoscrotal Surgery 
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SS-045 

ATRİAL FLUTTERA BAĞLI İNME VAKASINDA KLİNİK İZLEM  VE 

TEDAVİ 

Burç Esra ŞAHİN* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ABD, Kırşehir 

 

Amaç: Atrial aritmilerde tromboembolizm morbidite ve mortalitenin ana nedenidir. Atrial flutter hastalarında 

stroke insidansı artmıştır. İzole atrial flutterlı hastalar stroke gelişme riski; kontrol grubuyla atrial fibrilasyon 

grubu arasındandır. Atrial fibrilasyon epizodu gelişmesi bu riski artırmaktadır. 

Olgu: Vakamız konjestif kalp yetmezliği ve çarpıntı nedeniyle kardiyoloji servisinde yatarken aniden atrial 

flutter, sekonder hipotansiyon ve ardından atrial fibrilasyon atağı gelişiyor. Bilinç bozukluğu nedeniyle istenen 

nöroloji konsültasyonunda; bilinci uykuya meyilli, sağ hemiplejik ve mikst afazik , NIHSS 21 idi. Yapılan 

nöroradyolojik değerlendirmede; sağ serebellumda ve sol MCA’da geniş akut iskemik alan saptandı. Hastaya 

anti ödem, antiagregan ve düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi başlandı. Atrial flutteri düzeltmek için 

hipotansiyondan kaçınarak metoprolol, digoksin ve amiadoron gibi anti aritmik tedaviler verildi. 1 hafta sonra 

çekilen kontrol nörogörüntülemelerde sol MCA subakut enfarktı görülürken sağ serebellumdaki geniş iskemik 

alan tamamiyle kaybolmuştu. Taburculukta warfarin ile tedavisi düzenlenen hastamızın 3. aydaki NIHSS 10 idi. 

Tartışma: Atrial flutter hastalarında comorbid hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, romatizmal kalp 

hastalığı varlığı atrial fibrilasyon atağı geçirmesi riskini artırır. Ani gelişen atrial flutter atağından sonra 

hastamızın tansiyonlarının düşmesi  tromboemboli yanı sıra  beyin perfüzyonunda da düşüşe neden olmuş geniş 

multiple enfarkt ile sonuçlanmıştır. 

Vakamızın dikkat çeken tarafı, hastanın hızla antikoagülan ve antiaritmik tedavi alması yüksek ihtimal 

mortalitesi olan bu stroke kliniğinden NIHHS anlamlı düşme sağlamış ve MR difüzyon kontrolünde geniş sağ 

serebellum enfarktından tamamiyle kurtarmıştır. 

Sonuç: Atrial flutter hastaları,  atrial fibrilasyon epizodu  gelişme riskininden dolayı  artmış stroke riski ile de 

karşı karşıyadır. Özellikle comorbid hastalığı olan vakalarda antikogülan tedavi gündeme gelmektedir. Eğer bu 

hastalara antikoagülan tedavi başlanmayacaksa yakın takip edilmelidirler. Ayrıca akut inmede erken başlanan 

tedavinin stroke prognozu üzerine olumlu etkilerine dikkat çekmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Atrial flutter, inme, atrial aritmi, atrial fibrilasyon 

 

SS-045 

TREATMENT OF A STROKE CASE WITH ATRIAL FLUTTER 

Introduction: Thromboembolism is the main cause of morbidity and mortality in atrial arrhythmias. Stroke 

incidence has increased in atrial flutter patients. Patients with isolated atrial flutter may increase the risk of 

stroke; between the control group and the atrial fibrillation group. The development of atrial fibrillation episode 

increases this risk. 

Case: In our case,who was hospitalizedin the cardiology department due to congestive heart failure and 

palpitation, suddenly developed atrial flutter, secondary hypotension and then atrial fibrillation episode. In the 

consultation of the neurology requested due to unconsciousness; right hemiplegic and mixed aphasic, NIHSS 21. 

A wide range of acute ischemic areas was detected in the right cerebellum and left MCA. Anti-edema, 

antiaggregant and low molecular weight heparin treatment was started. Anti-arrhythmic therapy such as 

metoprolol, digoxin and amiadorone was given to avoid atrial flutter. In the control neuroimaging performed one 
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week later, left MCA subacute infarction was observed and the large ischemic area in the right cerebellum was 

completely lost. The patient was treated with warfarin on discharge and was NIHSS 10 in the third month. 

Discussion: Co - morbid hypertension, congestive heart failure, rheumatic heart disease increases the risk of 

atrial fibrillation attack in atrial flutter patients. The decrease in the blood pressure of our patient after the sudden 

atrial flutter attack resulted in a large multiple infarction that caused a decrease in the perfusion of the brain as 

well as thromboembolism. 

The remarkable aspect of our case was that, early anticoagulant and antiarrhythmic treatment resulted in a 

significant improvement in the mortality and mobidity rate of this stroke, which resulted completely rescued the 

wide right cerebellum infarction in mr diffusion control. 

Conclusion: Atrial flutter with comorbid diseases, anticoagulant treatment is should be considered if not, 

patients with atrial flutter should be followed closely for the development of atrial fibrillation. We emphasize the 

positive effects of early treatment on the prognosis of acute stroke. 

KeyWords: Atrial flutter, stroke, atrial arrhythmia, atrial fibrillation 
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SS-049 

PERİAMPÜLLER KANSER NEDENİYLE 

PANKREATİKODUODENEKTOMİ YAPILAN HASTALARIN UZUN 

DÖNEM SAĞKALIM ANALİZİ 
 

Birkan BİRBEN
*
, Metin YALAZA*,Kaan KATAR**, Mesut TEZ* 

*Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara 

**Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Yozgat 

 

Amaç: Periampüller bölge tümörleri nedeniyle opere edilen hastaların uzun dönem yaşam beklentilerini 

değerlendirmekti. 

Gereç ve yöntem: Ocak 2010-2018 yılları arasında genel cerrahi kliniğimizde pankreatikoduodenektomi yapılan 

3 yıl ve üzeri surveyleri olan hastaların  demografik özellikleri, kitle lokalizasyonları, postoperatif morbiditeleri 

ve hastanede kalış süreleri, patoloji tanıları,  patolojik TNM evreleri ve  kemoterapi rejimleri açısından 

değerlendirildi. 136 hastaya klasik veya pilor koruyucu Whipple prosedürü uygulandı. 113 hastanın patoloji 

sonuçları malign olarak raporlandı. Çalışmaya 3 yıl ve üzeri survi olan hastalar alındı. Malign hasta grubundan 

11 hastada 36 ay ve üzerinde survey izlendi. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 11 hastanın 7’ si (% 64) kadın, 4’ü (% 36) erkekti. Yaş ortalaması 56 (39-75) 

idi. Mevcut kitle 6 (% 55) hastada duodenum, 4 (% 36) hastada pankreas ve 1 (% 9) hastada koledok 

kaynaklıydı. Hastaların 7 (% 64)’ sine pilor koruyucu, 4 (%36)’ üne klasik Whipple prosedürü uygulandı. İki (% 

18) hastada postoperatif morbidite olarak yara yeri enfeksiyonu görüldü. Ortalama yatış süresi 13 (6-17) gün idi. 

Patolojik tanı 6 (% 55) hastada orta derecede diferansiye adenokarsinom, 3 (% 27) hastada iyi diferansiye 

adenokarsinom, 1 (% 9) hastada intramukozal karsinom ve 1 (% 9) hastada taşlı yüzük hücreli adenokarsinom 

olarak raporlandı. Patolojik evre; 1 (% 9) hastada Evre-0, 3 (% 27) hastada Evre-1B, 4 (% 37) hastada Evre-2A, 

3 (% 27) hastada Evre-2B olarak raporlandı. Hiçbir hastaya neoadjuvan tedavi uygulanmadı. On (% 91) hastaya 

adjuvan tedavi uygulandı. Ortalama yaşam süresi 60 (36-90) ay idi.  

Tartışma ve Sonuçlar: Literatüre göre cerrahi sonrası ortalama sağkalım 22 aydır. Uzun dönem sağkalım 

oranları olan hastalar da yine pankreas kanseri nedeniyle kaybedilmektedir. Bizim verilerimize göre de daha ileri 

evrede yaşam beklentisi daha kısa olarak görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Whipple prosedürü, Periampüller kanser, Uzun dönem sağkalım Analizi 

 

SS-049 

LONG-TERM SURVIVAL ANALYSIS OF PATIENTS WITH 

PANCREATICODUODENECTOMY DUE TO PERİIAMPULLARY 

CANCER 

 

Introduction:The aim of this study was to evaluate the long-term survival of patients operated for periampullary 

tumors. 

Methods: The demographic characteristics, mass localization, postoperative morbidities and hospital stay, 

pathology diagnoses, pathological TNM stages and chemotherapy regimens were evaluated in patients with 

pancreaticoduodenectomy performed between 2010 and 2018 in our general surgery clinic. 136 patients 

underwent classical or pylorus preserving Whipple procedure. The pathology results of 113 patients were 

reported as malignant. Patients with survival of more than 3 years were included in the study. Surveys of 11 

patients from malignant group were more than 36 months. 
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Results: Of the 11 patients included in the study, 7 (64%) were female and 4 (36%) were male. The mean age 

was 56 (39-75). The mass was derived from duodenum in 6 (55%) patients, pancreas in 4 (36%) and 

choledochus in 1 (9%) patient. 7 (64%) of the patients were treated with pylorus preserving and 4 (36%) were 

treated with classic Whipple procedure. Two (18%) patients had wound infection as postoperative morbidity. The 

mean hospital stay was 13 (6-17) days. Pathological diagnosis was moderately differentiated adenocarcinoma in 

6 (55%) patients, well-differentiated adenocarcinoma in 3 (27%) patients, intramucosal carcinoma in 1 (9%) 

patient, and signet ring cell adenocarcinoma in 1 (9%) patient. Pathological stage was reported as Stage-0 in 1 

patient (%9),  Stage-1B in 3 patients (27%), Stage-2A in 4 (37%), and Stage-2B in 3 (27%) patients. 

Neoadjuvant therapy was not performed in any patient. Ten (91%) patients received adjuvant therapy. The mean 

survival was 60 (36-90) months. 

Conclusion: According to the literature, the mean survival after surgery was 22 months. Patients with long-term 

survival rates are also lost due to pancreatic cancer. According to our data, life expectancy was seen as shorter in 

later stages. 

KeyWords: Whipple procedure, Periampullary cancer, Long-therm survival analysis 
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SS-050 

KRT VE RT UYGULANAN HASTALARDA AKUT HEMATOLOJİK 

TOKSİSİTELERİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Eda ERDİŞ
* 

*
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD. 

 

Amaç: Kanser hastalarında, Radyoterapiye (RT) ve Kemoradyoterapiye (KRT) bağlı erken yan etkiler genellikle 

tedavi sırasında ve hemen sonrasında ortaya çıkmaktadır.  Bu çalışmada RT ve KRT tedavisi uygulanan kanser 

hastalarında, akut hematolojik yan etkilerin görülme oranları ve zamanı araştırılmıştır. Ayrıca tedaviye ara 

verme, tedavinin terk edilmesi, tedavi sırasında kilo kaybı diğer advers olayların görülme oranların da 

araştırılmıştır.   

Materyal-Metod: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalına 2010-2018 

tarihleri arasında başvuran ve küratif RT/KRT ile tedavi edilmiş 1892 hastanın verileri retrospektif olarak 

değerlendirilmiştir. Erken yan etkilerin değerlendirilmesi RT/KRT sırasında, haftalık olarak RTOG 

(Radiotherapy Oncology Group) erken yan etki kriterlerine göre yapılmıştır.  

Bulgular: Çalışmamızda KRT ile tedavi edilen 814 (%43) hasta var iken sadece RT ile tedavi edilen 1078 (%57) 

hasta mevcuttu. Ortanca yaş; RT alanlarda 57 yaş (7-90), KRT uygulananlarda 60 yaş (8-86)  olarak tespit 

edilmiştir  (p<0.001). RT alan 479 (%44) hastada, KRT alan 310 (%38) hastada komorbid bir hastalık mevcuttu 

(p=0.003). Hastalık evresi; RT alanlarda; en sık gözlenen evre II ve III hastalıktı (sırasıyla %34 ve %34). KRT 

alan hastalarda da ise en sık görülen evre III hastalıktı (%60). Tanılarına göre ise, RT alan hastalarda en sık 

meme kanseri (%49), KRT alan hastalarda da en sık gastrointestinal trakt tümörleri (%43)  mevcuttu. Hastaların 

demografik verileri Tablo 2’de gösterilmiştir. Bu tabloda yer alan hastalık evresinde, beyin tümörü ve preoperatif 

KRT yapılan rektum kanseri olan 247 hastanın (RT alan 127 (%12) ve KRT alan 120 (%15) hasta) evrelemesi, 

yapılmamış olup evresi bilinmeyen grubuna dahil edilmiştir. 

Çalışmada hematolojik yan etkileri tedavi şekline göre değerlendirildiğinde wbc (p<0,001), nötrofil (p<0,001) ve 

platelet (p<0,001) hemoglobin (p<0,001) ve hematokrit (p<0,001) yan etkilerinde istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmıştır (Tablo 1). Ayrıca hematolojik yan etkilerin erken yan etkinin görülme zamanına göre yan etkilerinin 

sadece RT alan hastalarda daha erken ortaya çıktığı gözlenmiştir. Hastalarda hematolojik erken yan etkiler tedavi 

şekline göre görülme oranı ve zamanı tablo 3’de gösterilmiştir. Ayrıca Şekil 1, 2, 3, 4, 5’de tedavi şekline göre 

hematolojik yan etkilerin görülme oranlarının grafikleri verilmiştir. Diğer advers olaylarda kilo kaybı (p<0,001), 

performans durumunun bozulması (p<0,001), tedaviye ara verilmesi (p<0,001) ve tedavinin yarım bırakılması 

(p<0,001) açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. Hastalarda diğer advers 

olayların tedavi şekline göre görülme oranı tablo 4’de gösterilmiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada KRT ile tedavi edilen onkoloji hastalarında hematolojik yan etkilerin ve diğer advers 

olayların daha fazla gözlendiği ancak yan etkilerin ortaya çıkış zamanı RT uygulananlarda daha erken olduğu 

gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Radyoterapi, Kemoradyoterapi, Erken Yan Etki.  

SS-050 

COMPARISON OF ACUTE HEMATOLOGICAL TOXICITY IN 

PATIENTS WITH CRT AND RT 

Aim: In cancer patients, early side effects due to radiotherapy (RT) and chemoradiotherapy (CRT) usually occur 

during and immediately after treatment. In this study, the incidence and time of acute hematological side effects 

were investigated in patients with RT and CRT. In addition, treatment interruption, abandonment of treatment, 

weight loss during treatment and other adverse events were also investigated. 

https://www.google.com/search?q=COMPARISON+OF+ACUTE+HEMATOLOGICAL+TOXICITY+IN+PATIENTS+WITH+CRT+AND+RT&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjLsJLKh8XgAhWUURUIHf8xAIQQBQgpKAA
https://www.google.com/search?q=COMPARISON+OF+ACUTE+HEMATOLOGICAL+TOXICITY+IN+PATIENTS+WITH+CRT+AND+RT&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjLsJLKh8XgAhWUURUIHf8xAIQQBQgpKAA
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Material-methods: The data of 1892 patients who applied to Radiation Oncology Department of Cumhuriyet 

University Medical Faculty between 2010-2018 and treated with curative RT / CRT were evaluated 

retrospectively. Early side effects was reported on a weekly basis according to RTOG (Radiotherapy Oncology 

Group) criteria for early side effects during RT / CRT. 

Results: In our study, there were 814 (43%) patients treated with CRT and 1078 (57%) patients treated with RT 

alone. Median age; 57 years (7-90) in patients with RT and 60 years (8-86) in patients with CRT (p <0.001). In 

479 patients (44%) with RT, 310 patients (38%) with CRT had comorbid disease (p = 0.003). Disease stage; RT 

areas; the most common stage II and III disease (34% and 34%, respectively). The most common stage III 

disease in patients receiving CRT (60%). According to their diagnoses, breast cancer was the most common in 

patients receiving RT (49%), and gastrointestinal tract tumors were the most common in patients receiving CRT 

(43%). Demographic data of the patients are shown in Table 2. The staging of 247 patients with RT (127% 

(12%) and 120 (15%) patients with CRT who underwent brain tumor and preoperative CRT in the stage of 

disease in this table were not performed, were included in the unknown group. 

When the hematological side effects were evaluated according to the treatment method, there was a statistically 

significant difference in the side effects of wbc (p <0.001), neutrophil (p <0.001) and platelet (p <0.001) 

hemoglobin (p <0.001) and hematocrit (p <0.001) (Table 1). In addition, it was observed that the side effects of 

hematological side effects were seen earlier in patients receiving RT than the time of early side effects. The 

incidence and time of hematologic early side effects according to the treatment method are shown in Table 3. In 

addition, in Figures 1, 2, 3, 4, 5, the graphs of the incidence of hematological side effects are given. There was a 

statistically significant difference between the groups in terms of weight loss (p <0.001), deterioration in 

performance status (p <0.001), interruption of treatment (p <0.001) and discontinuation of treatment (p <0.001) 

in other adverse events. The rate of occurrence of other adverse events according to treatment is shown in Table 

4. 

Conclusion: In this study, it was observed that hematological side effects and other adverse events were more 

common in oncology patients who treated CRT but the time of onset of side effects was earlier in RT. 

Key words: Radiotherapy, Chemoradiotherapy, Early Side Effect. 
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SS-051 

DİABETİN GÖZDEN KAÇAN BİR KOMPLİKASYONU DİABETİK 

KEİROARTROPATİ; OLGU SUNUMU 

Emine Eda KURT*,Yıldız Gonca DOGRU*,Fatmanur Aybala KOÇAK*,Mehmet OKCU* 

*Ahi Evran Üniversitesi  Eğitim ve Araştırma Hastanesi, FTR Anabilim Dalı 

 

Giriş: Diabetes mellitus; göz, böbrek ve kalp gibi organ ve sistemlere kalıcı hasar verebilen, aynı zamanda 

birçok romatolojik duruma yol açabilerek, hastaların hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen bir hastalıktır. 

Bu romatolojik durumlardan nadir görülen biri elleri tutan diabetik keiroartropatidir.  

Case: Diabetik keiroartropati için literatürde kullanılan terimlerden bazıları; sınırlı eklem hareketliliği sendromu, 

diabetik skleroz, diabetik psödosklerodermatoz eli, diabetik katı eldir. Diabetik keiroartropatide  

metakarpofalangeal eklemlerin ve/veya interfalangeal eklemlerin ağrısız şekilde kısıtlanmış ekstensiyonuyla 

beraber parmakların spontan fleksiyonu görülür. Parmakların tam ekstensiyonu veya tam fleksiyonu kısıtlanır. 

Ciltte ve periartiküler dokulardaki kolajenin glikozilasyonunun ve çapraz bağlarının artması, buna bağlı olarak 

kolajenin enzimatik yıkıma direnç kazanması patogenezde önemli olduğu öne sürülen etkenlerdir. Diabetik 

keiroartropati; adheziv kapsülit ve dupuytren kontraktürü ile ilişkilidir.Diabetik keiroartropatili hastaların 

mikrovasküler hastalıkla beraber olabileceği akılda tutulmalıdır.Diabetik keiroartropati tanısı klinik muayenede 

‘prayer sign’ ve ‘table top sign’ varlığında konulabilir. Kesin kanıtlanmış ilaç tedavisi olmamakla birlikte fleksör 

tendon kılıfa kortikosteroid enjeksiyonlarının,penisilaminin,aminoguanidinin ve aldoz redüktaz inhibitörlerinin 

klinik sonuçları değişkendir.Steroid dışı anti enflamatuvar ilaçlar (SDAEİ) ve fizik tedavi uygulamaları ağrı ve 

fonksiyonlar üzerine etkilidir. Glisemik kontrol, hastalığın ilerlemesini önlemek bakımından önemlidir. Duyu 

sorunu olan hastalar cerrahi tedaviden fayda görebilirler.Klinisyenler bu durumun farkında olmalı, tanı 

koyabilmeli ve tedavi edebilmelidir. Bu olgu sunumunda tip 2 diabetes mellitus tanısıyla takipli 63 yaşında kadın 

hasta literatür eşliğinde incelenmiştir. 

 

SS-051 

 

DIABETIC CHEIROARTHROPATY  AN OVERLOOKED 

COMPLICATION OF DIABETES MELLITUS ;A CASE REPORT 

 

Diabetes mellitus ; can permanently damage to organs and systems, such as the eye, kidney and heart, and also it 

can cause several romatological conditions. One of these rare rheumatologic condition is diabetic 

keiroarthropathy, which holds hands. Some of the terms used in the literature for diabetic keiroarthropathy are 

limited joint mobility syndrome, diabetic sclerosis, diabetic pseudosclerodermatosis hand, diabetic stiff hand. It 

is a condition that pain-free limited extension with spontaneous flexion of metacarpophalengeal joints and/or 

interphalangeal joints. Important factors in pathogenesis are increased glycosylation of collagen in the skin and 

periarticular tissues and increased cross-linkage of collagen, because of that, collagen is resistant to enzymatic 

degradation. Diabetic keiroarthropathy; associated with dupuytren contracture and adhesive kapsulitis. It should 

be kept in mind that patients with diabetic keiroarthropathy may be associated with microvascular disease. If 

there is ‘prayer sign’ and ‘table top sign’, diagnosis can be made .Even though there is no proven medical 

treatment, corticosteroid injections to flexor tendon sheath, penisilamine, aminoguanidine and aldose reductase 

inhibitors, results are variable. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) and physical therapy 

applications are effective. Glycemic control is important to prevent disease progression. Patients with sensory 

problems may benefit from surgery. Clinicians should be aware of this situation and should be able to diagnose 

and treat them. In this case report a 63-year-old female patient with type 2 diabetes mellitus was investigated 

with literature. 
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SS-052 

AKUT PANKREATİT OLUŞTURULAN RATLARDA TİMOKİNON VE 

ZEOLİT’İN İYİLEŞMEYE OLAN ETKİSİ 

Hüseyin ÖZDEN* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Kırşehir 

 

Giriş: Akut pankreatit pankreasın infeksiyoz olmayan inflamatuar hastalığıdır. Mortalitesi ve morbiditesi 

oluşabilecek komplikasyonlara bağlı olarak yüksek olabilir. Daha önceki çalışmalarda antiinflamatuvar ve 

antioksidan özellikleri değerlendirilen timokinon (TQ) ile iyon değişimi yeteneğine ve antiinflamatuvar  

özelliklere yer verilen zeloitin (ZT) akut pankreatit geliştirilen ratlarda iyileşmeye etkisi incelendi.  

Materyal ve Metod: Tüm ratlara (n=30) intraperitoneal Cerulein (50 mikrogram/kg, 4 kez) verilerek deneysel 

akut pankreatit oluşturuldu. TQ grubuna (n=10) 7 gün süre ile 50 mg/kg/gün günlük olarak oral gavaş yoluyla 

timokinon, ZT grubuna (n=10) 7 gün süre ile 10 mg/kg/gün günlük olarak oral gavaş yoluyla zeolit verildi. 

Kontrol grubuna (n=10) herhangi bir tedavi verilmedi.  Alınan kan örneklerinde CRP, ALT, AST, ALP, GGT, 

amilaz, lipaz ve doku örneklerinde de histopatolojik olarak ödem, asiner nekroz, yağ nekrozu ve perivasküler 

inflamasyon değerlendirildi. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. 

Sonuç: Akut pankreatit oluşturulan ratlarda, histopatolojik incelemede gruplar arası anlamlı bir fark bulunmadı. 

Biyokimyasal incelemede GGT, Amilaz, Lipaz düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunmadı. 

AST, ALT ve ALP sonuçları değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı fark olduğu görüldü. En düşük 

değerler TQ grubunda idi. En yüksek değerler Zeolit grubunda idi. Gruplar kendi arasında değerlendirildiğinde 

TQ grubu ile Kontrol grubu arasında ve TQ grubu ile zeolit grubu arasında istatistiksel anlamlı fark mevcuttu 

(p<0,05). Kontrol grubu ile zeolit grubu karşılaştırıldığında ise ALT ve AST nin Zeolit grubunda istatistiksel 

olarak anlamlı yüksek olduğu görüldü (p<0,05). ALP düzeyi açısından anlamlı fark yoktu. 

Tartışma: Timokinonun antioksidan ve antiinflamatuar etki ile karaciğer üzerine koruyucu etkisi olduğu 

düşünüldü. Ancak bu etkinin medikal tedavide kullanılabilir olması için mevcut veriler yeterli değildir. 

Gelecekte bu konuyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, timokinon, zeloit, antioksidan, antiinflamatuar 

 

SS-052 

THE EFFECT OF THYMOQUINONE AND ZEOLITE ON HEALING OF 

ACUTE PANCREATITIS IN RATS 

 

Aim: Acute pancreatitis is a non-infectious inflammatory disease of the pancreas. Its mortality and morbidity 

may be high depending on any complications. The  healing effects of  thymoquinone (TQ) of which anti-

inflammatory and antioxidant properties were examined , and the  healing effects of zeolite (ZT) of which Ion 

exchange ability and anti-inflammatory  properties were examined in previous studies, on the rats with acute 

pancreatitis were investigated. 

Material and Method: All rats (n = 30) were given intraperitoneal Cerulein (50 micrograms / kg, 4 times) to 

produce experimental acute pancreatitis. TQ group (n = 10) was given  thymoquinone  daily for 7 days with 50 

mg/kg/day  using an oral gavage; The ZT group (n = 10) was given zeolite  daily for 7 days at 10 mg/kg/day  

using an oral gavage. No treatment was administered to the control group (n = 10).  In the blood samples taken, 

CRP, ALT, AST, ALP, GGT, amylase, lipase and tissue samples, histopathologically edema, acinar necrosis, fat 

necrosis and perivascular inflammation were examined. The results were evaluated statistically. 
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Result: In rats with acute pancreatitis, There was no significant difference between the groups in 

histopathological examination. There was no statistically significant difference between GGT, Amylase and 

Lipase levels in biochemical examination. When AST, ALT and ALP results were evaluated, there was a 

significant difference between the groups. The lowest values were in the TQ group. The highest values were in 

Zeolite group. There was a statistically significant difference between the TQ group and the control group and 

between the TQ group and the zeolite group (p <0.05). When the control group and zeolite group were 

compared, it was found that ALT and AST were significantly higher in the Zeolite group (p <0.05). There is no 

significant difference in ALP level. 

Discussion: The antioxidant and anti-inflammatory effects of thymoquinone were thought to have a protective 

effect on the liver. However, the available data is not sufficient to allow this effect to be used in the medical 

treatment. Further studies are required in the future.  

Key words: Acute pancreatitis, thymoquinone, zeolite, anti-inflammatory, antioxidant 
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SS-056 

2016 ANKARA BOMBALI TERÖR SALDIRISI: GÖRÜNTÜLEME 

BULGULARI 

Muhammed Said BEŞLER
*
, Selçuk PARLAK* 

*
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü 

 

Amaç: 13.03.2016 tarihinde 18:45 sularında Ankara Kızılay Meydanı yakınlarında gerçekleştirilen bombalı araç 

saldırısı sonucunda çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. Bu çalışmada, beklenmedik 

toplumsal terör saldırıları sonrası medikal değerlendirmede en önemli yol gösterici olan radyolojik bulguları 

değerlendirmeyi hedefledik. 

Gereç ve Yöntem: Olay yerine en yakın merkez olması nedeniyle yaralıların büyük çoğunluğu hastanemize 

getirilmiştir. Acil servise getirilen ve bilgisayarlı tomografi (BT) ve/veya röntgen ile radyolojik görüntüleme 

yapılan 33 hasta retrospektif olarak klinik tanı-tedavi süreçleri açısından incelenmiş ve görüntüleri yeniden 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Hastaların yaşları 6-46 (ort. 26±8) arasında değişmektedir. Hastaların 22’si erkek ve 11’i kadındır.  

Patlamadan 20 dk sonra ilk ve 3 saat 27 dk sonrasında son hastanın acil servise kabulü yapılmıştır. 26 hastada 

BT, 28 hastada röntgen tetkiki uygulanmıştır. 23 kranial, 4 maksillofasiyal, 14 toraks, 8 abdomen, 11 servikal 

vertebra, 1 torakal vertebra, 1 lomber vertebra BT tetkiki gerçekleştirilmiştir. Hastaların tamamına yakını metal 

bilye-şarapnel benzeri dış etmenlere bağlı sekonder yaralanmaya maruz kalırken 1 hastada patlama etkisi ile 

primer, 2 hastada düşmeye bağlı tersiyer ve 1 hastada ciltte yanık oluşması sonucu kuaterner yaralanma tespit 

edilmiştir.  

Baş-boyun bölgesinde 1 hastada karotis-subklavyen arter ve juguler ven yaralanması, 1 hastada serebral 

parankimde metalik yabancı cisim, 2 hastada subaraknoid kanama, 1 hastada subdural hematom, göz 

perforasyonu, maksillofasiyal ve mastoid kemiklerde fraktürler ile serebral parankimal hematom, 1 hastada 

serebral kontüzyon izlenmiştir. Göğüs bölgesinde üçünde hemotoraksın eşlik ettiği 4 hastada pnömotoraks, 1 

hastada kardiyak perforasyon, 1 hastada vertebral fraktür, birinde akciğer parankim laserasyonunun da eşlik 

ettiği 4 hastada kontüzyon, 1 hastada pulmoner arter yaralanması, 1 hastada kosta fraktürü izlenmiştir. 

Abdominal bölgede 1 hastada karaciğer laserasyonu ve bir hastada gebelik kaybı izlenmiştir. 3 hastada 

ekstremite fraktürü izlenmiştir. 

Sonuç: Patlamanın araç aracılığı ile yapılması nedeniyle zeminden yüksek seviyede olması, abdomen ve alt 

ekstremiteden çok, baş-boyun ve göğüs bölgesinde ciddi yaralanmalara yol açmıştır. Acil radyolojik 

görüntüleme, patlama yaralanmalarında doğru hasta yönetiminde çok önemli rol oynamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, Röntgen, Terörizm, Patlama yaralanması, Ankara 

 

SS-056 

2016 ANKARA TERRORIST BOMB ATTACK: IMAGING FINDINGS 

Introduction: The terrorist car bomb attack near the Kızılay Square took place at 18:45 on 13.03.2016 in 

Ankara, many citizens were killed or injured. We aimed to evaluate the radiological findings after unexpected 

terrorist attack. 

Methods: 33 patients who were brought to the our emergency department and underwent radiologic imaging by 

computed tomography (CT) and / or radiography were retrospectively analyzed for clinical diagnosis and 

treatment processes and their images were re-evaluated. 

Results: The ages of the patients were between 6-46 (mean 26 ± 8). 22 patients were male and 11 were female. 

Patients were admitted to the emergency department at 20 minutes and 3 hours and 27 minutes interval after the 

explosion. CT was performed in 26 patients and x-ray examination in 28 patients. 23 cranial, 4 maxillofacial, 14 
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thoracal, 8 abdominal, 11 cervical vertebral, 1 thoracic vertebral and 1 lumbar vertebral CT scan were 

performed. Almost all of the patients were exposed to secondary injury due to external factors such as metal ball-

bearing or shrapnel. 

We observed carotid-subclavian artery and jugular vein injuries in 1, cerebral parenchymal metallic foreign body 

in 1, subarachnoid hemorrhages in 2, subdural hematoma, eye perforation, maxillofacial and mastoidal fractures, 

cerebral hematoma in 1 and cerebral contusion in 1 patient. Hemothorax and pneumothorax in 3, pneumothorax 

in 1, cardiac perforation in 1, vertebral fracture in 1,lung contusions in 4, pulmonary artery injury in 1 and costal 

fracture in 1 patient were seen. Liver laceration was observed in 1 patient and pregnancy loss in 1 patient. 3 

patients had extremity fractures. 

Conclusion: The blast due to the car bombing at the high level of ground resulted in serious injuries to the head, 

neck and chest area rather than the abdomen and lower extremities. Emergency radiologic imaging plays an 

important role in accurate patient management in blast injuries. 

KeyWords: Computed tomography, Radiography, Terrorism, Blast Injury, Ankara 
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SS-057 

ENDOVASCULAR TREATMENT IN A YOUNG PATIENT WITH 

LERICHE SYNDROME WHO UNDERWENT ABDOMINAL SURGERY 

TWO TIMES 

Esra Erturk Tekin*, Özden Vezir* 

*Mersin City Training and Research Hospital, Cardiovascular Surgery Department, Mersin,TURKEY 

 

Case A 43-year-old male who underwent emergency abdominal surgery two times in the last two years visited 

our hospital with a history of intermittent claudication lasting for three years. His ankle-brachial index (ABI) 

was very low on both sides (right: 0.40, left: 0.38), and computed tomography (CT) indicated bilateral aorta-

occlusive disease. We succesfully treated aortoiliac occlusive disease (AIOD) using endovascular treatment 

(EVT) in a patient with inoperable condition. Two months after the EVT procedure, the intermittent claudication 

improved completely. The stenotic lesion in the terminal aorta was stented with an excellent postprocedurel 

angiographic result and dramatic clinical improvement after EVT. Leriche syndrome is chronic obstruction of 

the aortic bifurcation, extending to both the infrarenal aorta and the common iliac arteries. The gold standart is 

aortabifemoral bypass (ABF) for treatment of aortoiliac occlusive disease with patency rates up to 80-90 % at 5 

years. Contemporary results demonstrate that compared to ABF, endovascular therapy has a lower primary 

patency rate, but similar secondary patency up to 5, and perhaps even 10, years after the index procedure. This 

case suggests that EVT can be a treatment for Leriche syndrome. The use of EVT to treat AIOD is technically 

feasible and may serve as potential treatment option for patients with an inoperable condition. 

Key Words: Endovascular treatment, Leriche syndrome,  Aortoiliac occlusive disease 
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SS-060 

ENDOMETRİUM KANSERI: NEDEN ÖNEMLİDİR 

Murat Alan*, Mustafa Kurt** 

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Jinekoloji Onkoloji Bölümü, 

**Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü 

 

Dünyada ölümcül hastalıların en sık ikinci nedeninin kanserler olduğu aşikardır. Ülkemizde son yıllarda 

endometrium kanseri sıklığı artmış olmakla beraber hala kadınlarda en sık görülen beşinci kanserdir. Sağlık 

Bakanlığı Kanser Dairesi verilerine göre 2008 yılında endometrium kanserinin görülme sıklığı yüz binde 

7.9’dur. Yine Globacan verilerine göre 2008 yılında Türkiye’de 1937 kadının endometrium kanseri teşhisi aldığı  

ve 519 kadının endometriyum kanserinden öldüğü tahmin edilmektedir.Yeni kanser vakalarının%3,6’sını, 

kansere bağlı ölümlerin ise %1,8’ini endometrial kanserler oluşturmaktadır.  

Endometrial kanserler 65 yaş ve üstü insanlar 1990'da nüfusun% 12'sini temsil ediyorken bu grup yaşta  görülen 

insanların sayısı 2030 yılına kadar % 20'ye yükselmesi beklenmektedir. Hali hazırda tüm malignitelerin % 60'ı 

65 yaş ve üstü kişilerde meydana gelmekte  ve bu oranın 2030 yılına kadar % 70'e yükselmesi beklenmektedir. 

70 yaşından sonra endometrium kanseri toplam risk 1.3 olduğunu ve bu riskin artmakta olduğu belirtilmektedir.  

Değişik coğrafi bölgelerde yaşayan insanlarda malign tümörlerin sıklığında farklılıklar görülmektedir. Bu 

farklılıkta çevre şartları, ülkenin endüstrileşme derecesi, halkın sosyoekonomik seviyesi, beslenme alışkanlığı ve 

heredite gibi pek çok faktör etkili olabilmektedir.  Yine bazı kanser türlerinin bazı yörelerde daha sık olduğu da 

bilinmektedir. 

Ülkesel  kanser risk faktörlerinin belirlenmesi kanserden korunmada geliştirilecek yöntemler için temel teşkil 

edebilir. Böyle bakıldığında ülkesel  kanser verilerinin sağlıklı olarak tespiti için geniş kapsamlı ve planlı 

çalışmalar zaruri gözükmektedir.  Jinekolojik kanserler, meme kanserinden sonra kadınlardaki morbidite ve 

mortalitenin en büyük nedenlerindendir. Erken tanı, kadın sağlığı açısından önem taşımaktadır. Ülkemizde  son 

yıllarda en sık artış gösteren jinekolojik kanser endometrium kanseridir. Kötü beslenme, sosyoekonomik düzeyin 

yükselmesi gibi nedenlerle artan obezite sıklığı ile endometium kanseri sıklığı artışı ilişkili olabilir. Özellikle 

endometrium  kanserli olguların erken evrede tanı konulabilmesi için sağlık çalışanları ve toplum 

bilgilendirilmelidir. 

En sık endometrial örnekleme endikasyonu menoraji/menometroraji iken endometrium kanseri açısından riskli 

grubun postmenopozal kanamalı olgular olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle postmenapozal kanamalı hastalarda 

ciddi endometrial değerlendirme ve örnekleme yapılmasi gerekir. Tüm kanserlerde olduğu gibi, endometrium 

kanserinde de kronik inflamasyon etyolojik faktör olarak rol oynamaktadır. Menometroraji, zamanı düzensiz ara 

kanamalarla birlikte miktarı 80 ml’den fazla süresi 6 günden uzun olan kanamaları tanımlar. Menometroraji çok 

değişik spektrumda hastalıkların semptomu olabilir. Bu hastalıklar yaşla birlikte de değişir. Özellikle 

endometrium kanseri bu semptomla ortaya çıkabilir. Ayrıca endometrial polip, endometrial hiperplaziler, atrofi, 

endometrit, submuköz myomlar, adenomyozis, ovarian kistler, hemostaz hastalıkları gibi durumlarda da 

menoraji görülebilir.  

Postmenopozal kanama ise menopoza girdikten sonra olan herhangi bir vaginal kanamayı tanımlar. Sebepleri 

endometrial atrofi, endometrial polip, endometrium kanseri, hormon replasman tedavisi, endometrial 

hiperplaziler, diğer genital kanserler olabilir. Postmenopozal kanamalı hastalarda endometrial örnekleme 

malignite ekartasyonu açısından hayatidir. 

Anahtar Kelimeler: Endometrial Kalınlık, Endometrium Kanseri, Endometrial Örnekleme 
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SS-060 

ENDOMETRIUM CANCER: WHY IS IT IMPORTANT 

It’s so clear that second cause of the mortal illnesses is cancer.Although the incidence of endometrial cancer has 

increased in recent years in our country, it is still the fifth cancer seen in women.According to the Ministry of 

Health Cancer Department, the incidence of endometrial cancer in 2008 is 7.9 per hundred thousand. Again 

Globocan in 2008, according to data from Turkey in 1937, women received the diagnosis of endometrial cancer 

and 519 women are estimated to die from cancer of the endometrium. Endometrial cancers constitute 3,6% of 

cancer cases and 1,8% of cancer-related deaths. 

People aged  65 years and older represented 12% of the population in 1990; the percantage in this group is 

expected to increase to 20% ,by 2030. Currently  60% of all malignancies occur in people aged 65 years and 

oldernand this proportion is expected to rise up to 70% by the year 2030.Cumulative risk of developing 

endometrial cancer after age of 70 is 1.3 and the risk is increasing. Among  the people living in the different 

geographical regions, there are discrepancies in the frequency of the “malignant tumor”. Several factors such as 

the environmental conditions, industrialization degree of the country, socioeconomical level of the population, 

nutritional habits and heredity are the effective factors for this discrepancy. Similarly, certain cancer descriptions 

arise mostly in certain regions.  

 The determination of the territorial risk factors could serve as a basis for the new methods to guard against the 

cancer. Therefore, comprehensive and planned researches are vital to determine appropriately the data of the 

territorial cancer . Gynecological cancers are the second most common cancers in females following breast 

cancer, and they are one of the major reason for cancer morbidity and mortality in women. Early diagnosis is 

crucial in these cancers in terms of women health. In the recent years the gynecological cancer showing the most 

frequent increase was endometrium cancer in our country. The increase in the frequency of obesity, relating with 

the reasons like the improper nutrition behavior, the increase in the socio-economic status, may be associated 

with the increase in the frequency of endometrium cancer. The healthcare personals and the public body must be 

instructed to diagnose the gynecological cancer cases especially the ones having  endometrium cancer in the 

early stageThe most common endometrial sampling indication was menorrhagia/menometrorrhagia, while 

endometrium cancer was detected most commonly in patients with postmenopausal bleeding.  

Endometrial  sampling is warranted especially in peri/postmenopausal women with abnormal uterine 

bleeding.As in all the cancer processes, chronic inflammation plays an etiological role. Menometrorrhagia 

defines intermenstrual bleeding together with bleeding more than 80 ml per day and longer than six days with 

irregular intermittent characteristics. Menometrorrhagia can be a symptom of many different spectrum of 

diseases. These diseases may also change with aging. In particular, endometrium cancer may occur with this 

symptom. Menorrhagia can also be seen in cases such as endometrial polyps, endometrial hyperplasia, 

endometrial atrophy, endometritis, submucous myomas, adenomyosis, ovarian cysts andhemostasis diseases. 

 Postmenopausal vaginal bleeding occurs after the ceasing of menstruation for one year. Endometrial atrophy, 

endometrial polyp, endometrium cancer, hormone replacement therapy, endometrial hyperplasia, other genital 

cancers may be the causes of postmenopausal bleeding.Endometrial sampling in postmenopausal symptomatic 

patients is crutial in terms of malignancy exclusion. 

Key Words: Endometrium Cancer, Endometrial Sampling, Endometrial Thickness 
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SS-061 

GEBELİKLERİN EĞİTİM VE PLANLAMA DURUMUNA GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Görker SEL*, Betül Kalafat** 

*Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Zonguldak, 

Türkiye. 

**Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1. Sınıf, Kırşehir, Türkiye 

 

Amaç: Gebeliğin planlı olup olmaması esas alınarak bakıldığında; gebenin eğitim durumu, doğum sayısı, sigara 

kullanımı, gebelik öncesinde doktora başvuru, gebelik öncesinde folik asit kullanımı, D vitamini seviyesi, B12 

vitamini seviyesi, Hemoglobin (Hgb) değerleri açısından fark yaratıp yaratmadığının araştırılması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: 01.01.2016-01.01.2017 tarihleri arasında Bartın Devlet Hastanesi Gebe polikliniğine 

başvuran ve yukarıda bahsedilen bilgileri kimlikleri gizli kalmak kaydıyla vermeyi kabul eden ilk trimester 241 

sayıda gebe araştırmaya alındı. Gebelere yaşı, eğitim durumu, doğum sayısı, sigara kullanıp kullanmadığı, 

gebeliğinin planlı mı yoksa sürpriz mi olduğu, eğer gebeliğini planlıyorsa gebelik öncesinde aile hekimine ya da 

kadın doğum doktoruna gebelik öncesi danışmanlık için başvuruda bulundu mu, Folik asit başlanıp başlanmadığı 

soruldu. Ardından ilk trimesterde bakılan rutin tahlilleri arasından Hemoglobin, D vitamini ve B12 vitamini 

seviyeleri not edildi. Soruların cevabına ve tahlil sonuçlarına göre de hastalara gerekli uyarılar ve gerek varsa 

vitamin takviyesi başlandı. 

Bulgular: 241 gebenin; 46’sı ilkokul, 87’si ortaokul, 42’si lise ve 39’u üniversite mezunuydu. Başvuran 

gebelerin 120’si planlı, 94’ü ise önceden planlanmamış yani sürpriz gebelikti. Planlı gebeliklerin; eğitim 

durumları: ilkokul: 15 (12,5), ortaokul: 48 (%40), lise: 27 (%22,5), üniversite: 30 (%25); plansız gebeliklerin 

eğitim durumları ise: ilkokul: 31 (%33), ortaokul: 39 (%41,5), lise: 15 (%16), üniversite: 9 (%9,5) olarak 

saptanmıştır. Gebeliğin planlı olup olmaması esas alınarak bakıldığında ve gebelerin eğitim durumları (ilkokul, 

ortaokul, lise; üniversite) esas alınarak bakıldığında istatistiksel fark Tablo 1 de özetlenmektedir. 

Gebeliklerin planlı olup olmamasına göre baktığımız ilk tabloda görüldüğü üzere, artan parite sayısı ile 

gebeliklerin planlı olma özelliğini yitirdiği gözükmektedir. Eğitim durumlarına göre bakıldığında yalnızca 

ilkokul mezunu hastalar ile diğer eğitim durumundakiler arasında gebeliklerinin planlı olma durumunda 

istatistiksel anlamlı fark olduğu saptandı. İlkokul mezunlarında gebeliklerinin plansız olma, diğer eğitim 

durumundakilerde ise daha çok planlı olma eğilimi mevcuttu.  

Sonuç: Gebeliklerin önceden planlı olması genellikle ilk gebeliklerde gözlenmekle beraber aslında her gebelik 

için önem arz etmektedir. Ancak görüldüğü üzere genel olarak gebeliklerde önceden planlamama sorunsalı 

mevcuttur. Bu durumun ayrıca yarattığı hazırlıksızlık hissi anneyi ayrıca etkileyebilmekte eğer maddi manevi 

hazır değilse Postpartum dönemde de bebeğe bağlanma açısından çeşitli sorunlar yaşayabilmektedir. 

 

SS-061 

EVALUATION OF PREGNANCIES ACCORDING TO EDUCATION 

AND PLANNING STATUS 
 

Aim: In case of the pregnancy is planned or not, the aim of this study was to investigate whether there is a 

difference in the educational status of the pregnant woman, the number of births, smoking, the use of folic acid 

starting before pregnancy, vitamin D level, vitamin B12 level, hemoglobin (Hgb) values between planned and 

unplanned groups. 

Material and Methods: Between 01.01.2016 and 01.01.2017, at first trimestery 241 pregnant women who 

admitted to the Bartın State Hospital Pregnancy outpatient clinic were included in the study. Age of the 



 

 72 
 

preganant, education status, number of births, current smoking, whether the pregnancy is planned or surprise, if 

the pregnancy is planned before pregnancy admission to the family physician or obstetrician, whether or not 

folic acid started were asked. Hemoglobin, vitamin D and vitamin B12 levels were noted in the first trimester. 

According to the answers of the questions and the results of the tests, the patients were warned and necessary 

vitamin supplements were started, as well. 

Results: 241 pregnant women; 46 of them were primary school, 87 were secondary school, 42 were high school 

and 39 were university graduates. Of the pregnant women, 120 were planned, and 94 were previously 

unplannedi namely surprise for the family. On the basis of whether the pregnancy is planned or not; when the 

educational status of the pregnant (primary, secondary, high school, university) is taken as a basis. As it can be 

seen from the first table that we look at whether the pregnancies are planned or not, it seems that pregnancies 

have lost the characteristic of being planned with increasing parity number. In terms of educational status, it was 

found that there was a statistically significant difference in terms of planned pregnancies only among primary 

school graduates and those in other educational status. Primary school graduates' pregnancies had a tendency to 

be unplanned. 

Conclusion: Pre-planned pregnancy is usually observed in first pregnancies, but in fact it is important for every 

pregnancy. However, as seen in general, there are problems in planning of pregnancies. In addition, the feeling 

of unpreparedness may also affect the mother, and if the woman is not ready, she may experience various 

problems in the postpartum period as well. 
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SS-062 

PROSTAT KANSERİ NEDENİYLE VOLUMETRİK ARK 

RADYOTERAPİSİ SONRASI PSA DÜZEYLERİ VE BİYOKİMYASAL 

NÜKSÜN AYIRIMI 

Kubilay İnanç* 

*Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi 

 

Amaç:Prostat kanseri nedeniyle volumetrik ark radyoterapisi(VMAT) ile tedavi edilen hastaların takipinde PSA 

seviyesindeki dalgalanmalar çok önemlidir.Biyokimyasal nüks için nadir PSA’nın artması veya PSA düzeyinin 

2ng/mL üzerinde olması gerekir.Bazen nadir PSA biyokimyasal nüks olmaksızın  yavaş yavaş yükselir ve bir 

plato çizer, daha sonra  tekrar yükselip ikinci bir plato çizer.Biz bunu radyoterapi tedavisi sonrasında iyileşme 

sürecindeki normal prostat hücrelerinden salınan PSA’ya bağlı olduğunu düşündük.Bu amaçla  biyokimyasal 

nüks olmaksızın PSA seviyelerinde değişiklikleri inceledik ve biyokimyasal nüks olana kadar zaman içindeki 

PSA seviyelerini araştırdık.  

Materiyal ve Metod:Şişli Hamidiye Etfal Radyasyon Onkoljisi Kliniğinde VMAT ile tedavi edilen toplam 

181  prostat kanseri olan hastaların PSA düzeylerini  incelendik.Bu hastaların 59’u adjuvan androjen hormon 

tedavisi aldığı için bu hastaları çalışmadan çıkardık ve 116 hastayı analiz ettik. Hastaların ortalama hasta yaşı 69 

(55-80 arası), ortalama takip süresi 41 ay’dı.VMAT radyoterapi dosu 74-78 Gy, günlük 2 Gy fraksiyonlarla 

uygulandı.Hastalar 3 gruba ayrıldı:(1) Sadece VMAT ile tedavi edilen ve biyokimyasal nüks olmayan hastalar 

(n=34); (2) Neoadjuvan hormon tedavisi  ve VMAT ile tedai edilen biyokimyasal nüksü olmayan hastalar(n=70); 

(3) Biyokimyasal  nüksü olan hastalar (n=12).Biyokimyasal nüks için  nadir PSA seviyesinin 2 ng/mL üzerinde 

olan hastalar olarak tanımlandı. 

Bulgular:Sadece VMAT ile tedavi edilen hastalarda PSA seviyeleri tedavi sonrasında yavaş yavaş  düşerek 

nadir  PSA( ortalama  +/- SD:0,48 +/- 0,41 ng/mL) sevilerine ulaşması ortalama 37 ay ( ortalama +/- SD:41 +/-

19)  sonra gerçekleşti ve  sonrasında  ilk PSA platosu  izlendi.Neoadjuvan hormon relapsmanı ve VMAT ile 

tedavi edilen hastalarda nadir PSA(ortalama +/- SD:0,14 +/-0,16 ng/mL) seviyelerine hızlı ulaşıldığı görüldü ve 

ortalama bu süre VMAT tedavisi sonrasında 4,7 ay (ortalama +/- SD:15 +/-17)’dı.Androjen hormon tedavisinin 

kesilmesinden sonra bir  PSA sıçraması  ve  sonrasında PSA düzeylerinde bir plato gözlemlendi.Her iki grup’ta 

biyokimyasal nüks olmaksızın  toplam  104 hastanın  16 ‘sında (%15,4), PSA düzeyleri  0.3 ng/mL seviyelerinde 

ilk PSA  platosu görüldü.Bu olay  sadece VMAT tedavisi alan 34(%24) hastanın 8’inde,  neoadjuvan androjen 

hormon ve VMAT tedavisi alan 70(%11) hastanın 8’inde  bulundu.Diğer taraftan 12 hastada  tespit edilen 

biyokimyasal nüks  yaklaşık 6,4 ay (ortalama 1-13 ay) sonra  PSA seviyelerinin 1>ng/mL  üzerinde olduğu  ilk 

ve ikinci PSA platosu sırasında tespit edildi. 

Sonuç: VMAT  radyoterapisi sonrasında  hastaların %15.4'ünde PSA seviyesi 0,3 ng/mL   seviyelerinde plato 

gözleniyor biyokimyasal nüks  saptanmıyor.VMAT  tedavisi  sonrasında PSA seviyesi takiplerinde ilk 12 aylık 

süreçte PSA seviyesi >1,0 ng/mL seviyesine çıkmayan hastalarda biyokimyasal nüks  tespit edilmiyor. 

Anahtar Kelimeler : Volumetrik Ark Radyoterapisi, Prostat Kanseri, Biyokimyasal nüks, nadir PSA, 
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SS-065 

PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SONRASI GELİŞEN PNÖMOTORAKS 

PNÖMOMEDİASTİNUM ve SUBKUTAN AMFİZEM: OLGU SUNUMU 
İbrahim ANDAN* 

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon AD 

 

Amaç: Sıklıkla nörolojik, pulmoner ve enfeksiyöz nedenlerle yoğun bakımlarda uzun süre entübe takip edileceği 

öngörülen hastalara trakeostomi önerilmektedir. Entübasyonlara bağlı komplikasyonları engellemek, hastaların 

konforunu arttırmak ve sekresyonlarının temizlenmesini kolaylaştırmak amacıyla planladığımız perkütan 

trakeostomi işleminin, pnömotoraks, kanama, trakeal darlık ve fistül gibi değişken ciddiyetteki komplikasyonları 

da görülebilmektedir. 

Olgu: 38 yaşında, epilepsi ve serebral palsi nedeniyle 26 yıldır yatağa bağımlı olan, halsizlik, solunum sıkıntısı 

ve bilinç bulanıklığı şikayetiyle acil servise getirildikten sonra kardiyopulmoner arrest olan kadın hasta, 5 

dakikalık resüsitasyona cevap vererek entübe şekilde yoğun bakıma alındı. Sol göğüs cilt altında vagus sinir 

stimülasyonu(VNS) cihazı olan, pnömoni tanısıyla takip edilen hastanın bilinci açıldı. Weaning denemelerine 

yanıt vermeyen hastanın derin trakeal aspirat kültüründe Acinetobakter baumannii, idrar kültüründe Candida 

tropikalis üredi. Antibiyoterapi başlanan hastaya yatışının 21. gününde trakeostomi planlandı. Hastaya işlem 

öncesi 1 mg midazolam, 2 mg/kg propofol ve 0,6 mg/kg roküronyum intravenöz yoldan verildi. %100 O2 ile 

hacim kontrollü ventilasyon uygulandı. Başa ekstansiyon pozisyonu verildikten sonra boyun cildi antiseptik 

solüsyonla silinerek steril şekilde örtüldü. Griggs tekniği ile perkütan dilatasyonel trakeostomi açıldı. Hemen 

sonrasında batın distansiyonu, subkutan amfizem ve havalanma azlığı görülen hastanın akciğer filmi çekildi. 

Grafide sol tarafta pnömotoraks, sağda pnömomediastinum ve subkutan amfizem görüldü. Göğüs cerrahı 

tarafından sol göğüs tüpü takıldı. Bilinci kapalı, sepsis bulgularıyla takip edilen hasta yatışının 24. gününde ex 

oldu. 

Tartışma: Yapılan çalışmalarda yaklaşık %1 oranında görülen pnömotoraks, hayatı tehdit eden çok ciddi bir 

komplikasyondur. İğne ile trakea lümenine girilirken veya dilatatör ile bölge genişletilirken trakea arka 

duvarında perforasyon gelişebilmektedir. Bizim olgumuzda gelişen pnömotoraks. pnömomediastinum ve 

subkutan amfizemin trakea arka duvarının perforasyonuyla ilişkili olduğunu düşündük. Bronkoskopi yardımıyla 

yapılan uygulamalarda komplikasyon oranının daha düşük olduğu ve işlemi yapan ekibin deneyiminin de 

komplikasyon gelişimini etkilediği yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. 

Sonuç: Bronkoskopi eşliğinde, trakeal arka duvar görülerek, deneyimli bir ekip tarafından uygulanacak 

trakeostomi işleminin, pnömotoraks gibi hayatı tehdit eden kompikasyonları azaltacağı kanaatindeyiz. 

 

SS-065 
 

PNEUMOTORAX PNEUMOMEDIASTINUM AND SUBCUTANE 

AMPHISEMA AFTER PERCUTANEOUS TRACHEOSTOMY: A CASE 

REPORT 
Aim: Tracheostomy is recommended for patients with neurological, pulmonary and infectious reasons who are 

expected to be intubated for a long time in intensive care units. Complications in different severity such as 

pneumothorax, bleeding, tracheal stenosis and fistula can be seen related to percutaneous tracheostomy, which is 

planned to prevent complications due to intubation, to increase the comfort of patients and to facilitate the 

clearance of their secretions. 

Case: A 38 year old woman with epilepsy, cerebral palsy and bedridden for 26 years who had cardiopulmonary 

arrest after arrival being brought arrival to the emergency department with complaints of weakness, respiratory 

distress and confusion was admitted to intensive care unit with following a 5 minute resuscitation. The vagus 

nerve stimulation (VNS) device under the left breast skin was observed and the patient was conscious  and 

diagnosed with pneumonia. Acinobacter baumannii in the deep tracheal aspirate culture and Candida tropicalis in 
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the urine culture were isolated. The tracheostomy was planned on the 21st day of her admission. The patient was 

given 1 mg midazolam, 2 mg / kg propofol and 0.6 mg / kg rocuronium with iv before the procedure. Volume 

controlled ventilation with 100% O2 was performed. After the extension position was given to the head, the neck 

skin was wiped with antiseptic solution and covered sterile. Percutaneous dilatational tracheostomy was 

performed with Griggs technique. The patient had abdominal distension, subcutaneous emphysema and lack of 

decreased ventilation after tracheostomy. The chest x-ray was taken ordered. Pneumothorax on the left side, 

pneumomediastinum and subcutaneous emphysema on the right side were observed. A chest tube was inserted to 

left side by the thoracic surgeon. She was unconscious and followed up with signs of sepsis. She was exitus on 

the 24th day of her hospitalization. 

Discussion: Pneumothorax, which is seen in 1% of the studies, is a very serious life-threatening complication. 

Perforation may develop in the  posterior tracheal wall when entering the trachea lumen with the needle or 

expanding the area with the dilator. In our case, we thought that pneumothorax, pneumomediastinum and 

subcutaneous emphysema were associated with the perforation of the posterior tracheal wall. In studies 

performed with the help of bronchoscopy, the complication rate is lower and the experience of the team 

performing the procedure also affects the development of complications. 

Conclusion:We concluded that tracheostomy performed by an experienced team with the help of bronchoscopy 

that provides visualization of posterior tracheal wall may reduce the risk of life-threatening complications such 

as pneumothorax. 

 

Resim 1: Trakeostomi ve göğüs tüpü sonrası akciğer grafisi 

 

 

 

  

 
 

        Pnömotoraks,                    pnömomediastinum,                     subkutan amfizem,                    cilt altı VNS cihazı 
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SS-066 

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEPATİT B, HEPATİT C, HIV 

SEROPREVALANSI VE HEPATİT B AŞI YANITI 

Esma Kepenek Kurt* 

*Necmettin Erakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, 

Konya 

Giriş: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastalarında başta parenteral yolla bulaşan viral hepatitler olmak üzere 

infeksiyonlar önemlidir. Ülkemizde hemodiyaliz hastalarında HBsAg %3,1-27,9, anti-HCV %2,8-81,4 oranında 

pozitif bulunmuştur.  

Amaç: Çalışmada Seydişehir Devlet Hastanesi HD hastalarında HBsAg, anti-HBs anti-HCV, anti-HIV 

seropozitiflik oranları ve hepatit B’yle ilişkili olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi, aşı yanıtı olmayan 

hastaların yeniden aşılanması amaçlanmıştır. 

Yöntem ve Gereçler: Çalışma için ilgili onamlar alındıktan sonra Seydişehir Devlet Hastanesi Diyaliz 

Ünitesi’nde HD hastası 47 kişinin HBsAg ve anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV düzeyleri araştırılmıştır. 

Bulgular: Toplam 47 hastanın yaş ortalaması 59.21±12.08 bulunmuştur. Hastaların 22 (%44.81)’ si kadın, 25 

(%53.19)’i erkektir. Hastalardaki KBY tablosunun en sık sebebi olarak (%38.30) hipertansiyon tespit edilmiştir. 

Hastaların sadece 2’ sinde HBs Ag pozitifliği saptanırken, 13 hastanın doğal bağışık olduğu görülmüştür. HBV 

ile karşılaşmamış 32 hastadan 28’inde aşı ile bağışıklık gelişmiş ve anti-HBs(+) bulunmuştur. Tüm hastalarda 

anti-HCV, anti-HIV negatif saptanmıştır. 

Sonuç: HD ünitelerinde kan ve kan ürünlerinin rutin taranması, HBV hastaları için ayrı diyaliz makinalarının 

yaygınlaşması, HBV aşılama ve anti-HBV antikorunun periyodik ölçümü ve infeksiyon kontrol önlemlerinin 

artmasının olumlu etkileriyle HBV prevalansı düşük bulunrken HCV ve HIV saptanmamıştır. HD hastalarında 

immünsüpresyon sebebi ile hastaların aşıya karşı antikor titresi düşüktür. Sonuç olarak infeksiyon kontrol 

önlemleri, aşılama, hasta ve sağlık çalışanların bilgilendirilmesi HD hastalarında infeksiyon oranlarının 

azaltılmasında önemlidir 

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, seroprevalans, viral hepatit, aşı 

Çalışma Konya, Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılmıştır. 

SS-066 

HEPATITIS B, HEPATITIS C AND HIV SEROPREVALENCE AND 

HEPATITIS B VACCINE RESPONSE IN HEMODIALYSIS UNIT 

Introduction: In patients with chronic renal failure (CRF), infections, especially parenteral viral hepatitis, are 

important. In our country, HBsAg positive hemodialysis patients are reported to have a positive rate of %3.1-

27.9, and anti-HCV positive patients with a positive rate of %2.8-81.4. In this study Seydisehir State Hospital 

HD patients HBsAg, anti-HBs determination of anti-HCV and anti-HIV seropositivity rates. 

Material and Methods: When we received relevant approvals for the study ans than we investigated HBsAg 

and anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV levels of obtained from the files of the 47 patients entering HD in the 

Seydişehir State Hospitals Dialysis Unit. 

Results: The mean age of 47 patients was 59.21 ± 12.08. 22 (%44.81) of the patients were female and 25 

(53.19%) were male. The most common causes of CRF were 18 (38.30%) hypertension. In only 2 of the patients 

HBs Ag positivity was detected, while 13 patients were found to be natural immunity. Of the 32 patients who did 

not experience HBV infection, 28 were immunized with vaccine and found anti-HBs (+). All patients had anti-

HCV, anti-HIV negative. 

Conclusıon: HBV prevalence was low and HCV and HIV were not detected due to routine screening of blood 
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and blood products in HD units, spread of dialysis machines for HBV patients, HBV vaccination and periodic 

measurement of anti-HBV antibody. Patients with HD due to immunosuppression antibody titer against vaccine 

is low. As a result, HD patients infection control measures, immunization, patient and health care workers the 

possibility of transmission of infection agents by education can be reduced. 

Keyword: Hemodialysis, seroprevalence, viral hepatitis 

3.1.Tablo I. Hastaların KBY sebepleri  

KBY sebepleri Sayı(n) Yüzde (%) 

Hipertansiyon(HT) 18 38.30 

Diyabetus mellitus (DM) 14 29.79 

Glomerulonefrit 5 10.64 

Renal taş, polikistik böbrek vs 5 10.64 

Sebebi bilinmeyen 5 10.64 

3.2.Tablo II. Hastaların Hepatit B’ye yönelik serolojik tetkikleri 

Serolojik bulgular Sayı (%) 

HBsAg(+) anti-HBs(-) anti-HBc Ig G (+) 2(4.26) 

HBsAg(-) anti-HBs(+) anti-HBc Ig G(+) (iyileşmiş 

hepatit B) 

13(27.66) 

HBsAg(-) anti-HBs(+) anti-HBc Ig G(-)  

(4 doz Aşılı, aşıya yanıtlı) 

28(59.57) 

HBsAg(-) anti-HBs(-) anti-HBc Ig G(-) 

(4 doz aşılı aşıya yanıtsız  

4(8.51) 

Toplam 47(100) 
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SS-067 

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASINDA NADİR GÖRÜLEN  

ALLOANTİKOR POZİTİFLİĞİ 

Esma Kepenek Kurt 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi 

Amaç: Açık Kalp Cerrahisi büyük miktarlarda perioperatif kan kayıpların olduğu ve kan-kan ürünlerinin 

kullanıldığı ameliyattır. Bu olgunun amacı açıklanamayan hemoglobin düşüklüğüne sebep olan kanamalarda 

nadir görülen alloantikor pozitifliğine dikkat çekmektir. 

Olgu : 77 Yaşında erkek hastaya Koroner By-pass yapıldı. Hastaya intraoperatif 3 Ü. Eritrosit Süspansiyonu 

(ES) verildi. Postoperatif dönemde kan transfüzyonu ihtiyacı oldu. B Rh(+) kan grubu olan hastaya ES istendi. 

Cross Match sonrası hastada Alloantikor pozitifliği olduğu saptandı ve çok fazla sayıda cross-match yapılmasına 

rağmen ancak 2 Ü. ES hazırlanabildi. Kanamanın devam etmesi ve intravasküler hemoliz nedeniyle 

hemaglobinin düşmesi üzerine  tekrar kana ihtiyaç oldu. Ancak uygun cross-match’li ES bulunamadı. 

Hemoglobin düzeyi günler içinde aktif kanama olmaması ve medikal tedaviye rağmen hemolizden dolayı 11.2 

mg/dl’den 6 mg/dl kadar düştü. Hematolojiyle konsulte edildikten sonra kandaki Alloantikorları temizlemek için 

plazmaferez yapılmasına karar verildi. Plazmaferez sonrası (++++)/subgrup uygunsuzluğu (++) oldu. İhtiyac 

duyulan ES kroslandı ve hastaya güvenli bir şekilde verildi. 

Tartışma: Kanama miktarının fazla olması ve eklenen hemodilüsyon açık kalp ameliyatlarında kan transfüzyonu 

ihtiyacını artırır. Açık kalp operasyonları heparin kullanılarak   extrakorperal dolaşımla yapılabildiği için bu 

ameliyatların çoğunda kan ve kan ürünü kullanımı kaçınılmazdır. Heparinize kanın yara yüzeylerine ve 

ekstrakorporal perfüzyon dolaşımına ait yüzeylere temas etmesi sonucu trombotik uyarıyla koagülasyon 

proteinleri, fibrinolitik proteinler, trombositler ve yara hemostazını sağlayan kan hücreleri aktive edilir. Rutinde 

ihtiyacımız olan kan ve kan ürünlerini hazırlatmamıza rağmen öngöremediğimiz ve kan transfüzyonu ile titresi 

artıran alloantikor subgrup kan uygunsuzluğu ile karşılaştık. Subgrup uyuşmazlığında, hafif 

hiperbilirubinemiden kan değişimine ihtiyac duyacak kadar ciddi hemolitik reaksiyonlar görülebilmektedir ve bu 

olguda da  kanama ve hemolize  neden olundu. Plazmaferez kanda filtre yardımı ile plazmadan alloantikorları  

uzaklaştırmak için, ihtiyaç duyulan ve uygun cross-macth'li kan ürünlerinin  hazırlanmasında kullanılabilen bir 

yöntemdir. Biz de subgrup uyuşmazlığında etkili bir yöntem olarak plazmaferezi kullandık. 

Sonuç: Açık Kalp Cerrahisi sonrasında, plazmada nadir görülen "subgrup alloantikor pozitifliği" 

bulunabileceğini öngörebilmenin, kanama yönetiminde faydalı olacağına inanmaktayız. 

 

SS-067 

ALLOANTIKOR POSITIVITY RARELY SEEN AFTER OPEN HEART 

SURGERY 

Object: Open heart surgery is an operation in which large amounts of preoperative blood are lost and blood-

blood products are used. The aim of this case is to draw attention to alloantibody positivity which is rarely seen 

during bleeding, resulting in unexplained haemoglobin reduction. 

Case: A 77-year-old male patient underwent coronary by-pass surgery. The patient was given Intraoperative 3 U. 

Erythrocyte Suspension (ES). In the postoperative period, blood transfusion was required. ES was requested for 

the patient with B Rh (+). After Cross Match, the patient was found to have Alloantibody positivity and although 

a good number of cross-matches were performed, only 2 U ES was able to be prepared. As the bleeding 

continued and haemoglobin dropped due to intravascular haemolysis, blood was required again. However, 

appropriate ES with cross-match couldn’t be found. Haemoglobin level decreased from 11.2 mg/dl to 6 mg/dl 

due to the absence of active bleeding within days and haemolysis despite medical treatment. After consultation 

with haematology, it was decided to perform plasmapheresis in order to clean the Alloaners in the blood. 

Following plasmapheresis (++++) /subgroup incompatibility was (++). The required ES was crosslinked and 
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then given to the patient safely. 

Discussion: Incremental amount of bleeding and added hemodilution increase the need for blood transfusion 

during open heart surgeries. Since open heart operations can be performed using heparin and extracorporeal 

circulation, the use of blood and blood products in most of these operations is inevitable. As a result of 

heparinized blood’s contacting the surface of the wound and of extracorporeal perfusion circulation, blood cells 

that supply coagulation proteins fibrinolytic proteins, platelets and wound hemostasis are activated through 

thrombotic stimulation. We encountered alloantibody subgroup blood incompatibility that we couldn’t foresee 

and that increased blood transfusion along with titre though we had got the blood and blood products that we 

would normally need prepared. In the subgroup mismatch, haemolytic reactions, severe enough to require blood 

exchange from mild hyperbilirubinemia may be seen and in this case, haemolysis and bleeding were also 

brought about. Plasmapheresis is a method, needed to remove alloantibodies from plasma in blood with the help 

of filter and used in the preparation of suitable cross-macth blood products. We also used plasmapheresis as an 

effective method in the subgroup mismatch. 

Result: We believe that predicting that there may be a rare "subgroup alloantibody positivity" in plasma after 

Open Heart Surgery will be helpful in the management of bleeding. 

 

  



 

 80 
 

PS-068 

KRONİK BOYUN AĞRISI OLAN BİREYLERDE VE SAĞLIKLI 

KATILIMCILARDA SKAPULAR POZİSYON, OMUZ EKLEM 

POZİSYON HİSSİ VE ÜST EKSTREMİTE KUVVETİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI; PİLOT ÇALIŞMA 

Moamen Shabet 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rahabilitasyon Bölümü 

 

Amaç: Çalışmamız kronik boyun ağrısı olan bireylerde ve sağlıklı katılımcılarda skapular pozisyon, omuz 

eklem pozisyon hissi ve üst ekstremite kuvvetinin değerlendirilerek iki grup arasındaki farkın incelenmesi 

amacıyla planlandi 

Gereç ve yöntem: Ankara’da özel bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde şartlara uyan ve belirlenecek 

sayıda kronik boyun ağrısı problemi sebebiyle başvuran bireyler ve sağlıklı katılımcılar çalışmaya dahil edildi . 

Bu vaka-kontrol çalışmasında, 20 hasta ve 20 kontrol dahil edildi . benzer fiziksel özelliklere sahip sağlıklı 

katılımcılar (20-50 yaş arası)ve en az 6 aydır kronik boyun ağrısı olan ve ağrı şiddeti en az 3 olan bireyler 

çalışmaya dahil edildi. Bir mezura kullanılarak frontal planda skapular pozisyonun klinik değerlendirmesi için 

lateral skapular kayma testi kullanıldi. omuz eklem pozisyon hissi inklinometre ile ölçüldü. Üst ekstremite 

kuvvet değerlendirmesi için bireylerin kavrama kuvveti, dinamometre ile ölçüldü. Veriler, uygun istatistiksel 

yöntemler ile analiz edildi. 

Bulgular:Hasta grubunda LSKT 0° sağ-sol arasındaki ortalama farkın kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir (t=2.771, p=0.009). Benzer sonuçlar 45° ve 90° ölçümleri için de elde edilmiştir; hasta grubunda 

sağ ve sol arasındaki fark kontrol grubuna göre daha yüksektir (p<0.05). Dominant ve Non-dominant tarafın üst 

ekstremite kuvveti kontrol grubunda kuvveti daha yüksek gözlense de hasta grubu ile arasında anlamlı bir fark 

gözlenmemiştir (p>0.05). Hasta grubun omuz propriyosepsiyon sağ ve sol abduksiyon değerleri hasta grubunda 

kontrol grubuna göre daha yüksektir (p<0.001). Benzer şekilde sağ ve sol flexion değerleri de hasta grupta daha 

yüksektir (p<0.001) 

Tartışma:Boyun ağrısı olan kişilerde skapulanın pozisyonunun değiştiği ve omuz pozisyon hissinde farklılıklar 

olduğu fakat kas kuvveti ile arasında ilişki olmadığı görülmüştür.Boyun ağrısının skapulanın pozisyonu ve omuz 

propriosepsiyonu ile ilişkisini gösteren daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Kronik Boyun Ağrısı ,Skapular Pozisyon ,Omuz Eklem Pozisyon Hissi ,Üst Ekstremite 

Kuvvetinin 

PS-068 

PİLOT STUDY : COMPARİSON OF SCAPULAR POSİTİON, 

SHOULDER JOİNT POSİTİON PROPRİOCEPTİON AND UPPER 

EXTREMİTY FORCE İN PATİENTS WİTH CHRONİC NECK PAİN 

AND HEALTHY PARTİCİPANTS; 

Objective: İn Our study was planned to evaluate the difference between the two groups by evaluating the 

scapular position, shoulder joint position proprioception and upper extremity strength in individuals with chronic 

neck pain and healthy participants. 

Materials and Methods: Individuals and healthy participants who met the conditions in a special Physical 

Therapy and Rehabilitation Center in Ankara and who were admitted because of the number of chronic neck 

pain problems were included in the study. In this case-control study, 20 patients and 20 controls were is included. 

healthy participants with similar physical characteristics (aged 20-50 years) and chronic neck pain for at least 6 
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months and Pain intensity at least 3 people were included in the study. The lateral scapular shear test was used 

for the clinical evaluation of the scapular position in the frontal plane using a tape measure. shoulder joint 

position proprioception measured with inclinometer. For the evaluation of upper extremity force, the grip 

strength of the individuals was measured by dynamometer. Data were analyzed by appropriate statistical 

methods. 

Results: In the patient group, the mean difference between LSKT 0 ° right and left was higher than the control 

group (t = 2.771, p = 0.009). Similar results were obtained for 45 ° and 90 ° measurements; The difference 

between the right and the left in the patient group was higher than the control group (p <0.05). Although the 

upper extremity force of the dominant and non-dominant side was higher in the control group, no significant 

difference was observed with the patient group (p> 0.05). Right and left abduction values were higher in the 

patient group compared to the control group (p <0.001). Similarly, the right and left flexion values were higher 

in the patient group (p <0.001). 

Discussion: It has been observed that the position of the scapula changes and the position of the shoulder 

position is different in people with neck pain but there is no relationship between the muscle strength and the 

body. More extensive studies are needed to demonstrate the relationship between neck pain and scapula position 

and shoulder proprioception. 

Keywords : Chronic Neck Pain, Skapular Position ,Shoulder Joint Position proprioception ,Upper Extremity  
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SS-069 

VÜCUT KİTLE ENDEKSİNİN ULTRASON İLE ÖLÇÜLEN EPİDURAL 

MESAFE DERİNLİĞİ VE GENİŞLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Mehmet CANTÜRK
*
 

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, 

Kırşehir 

 

Amaç: Kombine spinal epidural anestezi (KSE) altında tek taraflı inguinal herni onarımı ameliyatı olacak 

hastalarda; vücut kitle endeksinin (BMI) ultrasonografi ile ölçülen epidural mesafe derinliği ve epidural mesafe 

genişliği ile olan ilişkisini saptamak. 

Gereç ve yöntemler: Kliniğimizde KSE altında tek taraflı inguinal herni onarım cerrahisi geçirecek hastalardan 

vücut kitle endeksi otuzun altında olan otuz hasta ve vücut kitle endeksi otuzun üzerinde olan otuz hasta 

çalışmaya dâhil edildi. Hastaların KSE işlemi öncesinde epidural mesafe derinliği ve genişliği ultrasonografi ile 

ölçüldü. Hastaların cinsiyetleri, yaş, boy, kilo, vücut kitle endeksi, ultrasonografi ile ölçülmüş olan epidural 

mesafe derinliği ve epidural mesafe genişliği kaydedildi. Çalışma verileri IBM SPSS 21.0 paket program ile 

değerlendirildi. Tanımlayıcı verilerin analizi frekans, yüzde, ortalama ± standart sapma olarak sunuldu. Verilerin 

normal dağılımı Kolmogorov-Smirnow testi ile değerlendirildikten sonra, normal dağılım gösteren veriler 

bağımsız değişkenler-t-testi ile analiz edildi. Epidural mesafe derinliği ve epidural mesafe genişliği ile yaş, boy, 

kilo, vücut kitle endeksi arasındaki korelasyon analizi için Pearson korelasyonu kullanıldı. İstatistiksel anlamlı 

farklılık p < 0.05 olarak kabul edildi. 

Bulgular: Vücut kitle endeksi otuzun altında olan (n = 30, Grup I) ve otuzun üzerinde olan (n = 30, Grup II) 60 

hasta verisi geriye dönük olarak incelendi. Ortalama hasta yaşı Grup I’de 56.13 ± 12.11, Grup II’ de 55.33 ± 

13.73 idi (p = 0.405).  Grup I’ de vücut kitle endeksi değeri 25.95 ± 2.99 iken, Grup II’ de 32.74 ± 3.06 idi. 

Hastaların ultrasonografi ile ölçülen epidural mesafe derinliği Grup I’ de 54.66 ± 6.80 mm iken, Grup II’ de 

49.16 ± 6.35 mm idi (p = 0.002). Epidural mesafe genişliği Grup I’ de 2.14 ± 0.84 mm iken Grup II’ de epidural 

genişlik 1.49 ± 0.52 mm idi (p = 0.001).  

Sonuç: Vücut kitle endeksindeki artışa paralel olarak ultrasonografi ile ölçülen epidural mesafe derinliği 

artmakta, epidural aralık genişliği ise daralmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ultrason, epidural, derinlik, genişlik, vücut kitle endeksi 

 

SS-069 

THE EFFECT OF BODY MASS INDEX ON THE ULTRASOUND 

ESTIMATED EPİDURAL DEPTH AND EPİDURAL SPACE WIDTH 

Introduction: To determine the effect of body mass index (BMI) on the ultrasound estimated epidural depth in 

patients scheduled for unilateral inguinal hernia repair surgery with combined spinal epidural anesthesia (CSE). 

Methods: Sixty patients of either sex, scheduled for unilateral inguinal hernia repair surgery with CSE were 

enrolled in the study. After obtaining the data for patients’ age, height, weight and BMI, patients were allocated 

to Group I (n = 30, BMI < 30 kg/m
2
) and Group II (n = 30, BMI ≥ 30 kg/m

2
). Ultrasound estimated epidural 

depth and epidural space width were measured with the built in caliper of the ultrasound device (Esaote 

Mylab30, Florence, Italy) with 2 – 5 MHz curved array probe in paramedian sagittal oblique view. Statistical 

data were analyzed with IBM SPSS 21.0 program. Descriptive data were presented as frequency, percent, and 

mean ± standard deviation. Normal distribution of data was analyzed by Kolmogorov – Smirnow test. Normally 

distributed data were analyzed with independent samples-t test. The correlation of epidural depth and epidural 
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space width with age, height, weight, and BMI were analyzed with Pearson correlation test. Statistical 

significance was accepted as p < 0.05. 

Results: The mean age was 56.13 ± 12.11 in Group I, and 55.33 ± 13.73 in Group II (p>0.05). Mean BMI in 

Group I was 25.95 ± 2.99 kg/m
2
, and 32.74 ± 3.06 kg/m

2 
in Group II. Ultrasound estimated epidural depth in 

Group I was 54.66 ± 6.80 mm, and 49.16 ± 6.35 mm in Group II (p = 0.002). The epidural space width in Group 

I was 2.14 ± 0.84 mm, and 1.49 ± 0.52 mm in Group II (p = 0.001). 

Conclusion: Ultrasound estimated epidural depth increases with the increase in the BMI; however, ultrasound 

estimated epidural space width decreases with the increasing BMI. 

KeyWords: Ultrasound, epidural, depth, width, body mass index 
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SS-070 

2015-2018 YILLARI ARASINDA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN 

OBSTETRİK HASTALARININ ANALİZİ 

Füsun KARBANCIOĞLU CANTÜRK* 

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kırşehir  

 

Amaç: Hastanemiz kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde 2015-2018 yılları arasında tedavi gören ve yoğun 

bakım ünitesi takibi gerektiren hastaların demografik ve epidemiyolojik verilerini tespit etmek. 

Gereç ve yöntemler: Kliniğimizde 2015-2018 yılları arasında tedavi alan hastalar geriye dönük olarak 

incelendi. Bu dönemde yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen 17 hastanın bilgileri elektronik veri ve hasta tıbbi 

dosyaları incelenerek özetlendi. Hastaların yaş, gravida, parite, kadın hastalıkları ve doğum kliniğine yatış tanısı, 

yoğun bakım ünitesine yatış tanısı, uygulanan tedavi şekli, yoğun bakım ünitesine giriş ve çıkış hemoglobin 

değerleri, yoğun bakım ünitesinde kaldıkları süre, histerektomi ameliyatı yapılan hastalar, yoğun bakım 

ünitesinden çıkış şekli kaydedildi. 

Bulgular: Bir Ocak 2015-31Aralık 2018 tarihleri arasında kliniğimizde 6658 doğum gerçekleşmiştir. Kadın 

hastalıkları ve doğum kliniğinde yatarak tedavi edilen obstetrik hastaların 17’sinde yoğun bakım ünitesinde takip 

ve tedavi ihtiyacı gelişti (%0.25). Hastaların yaş ortalaması 29.5 ± 7.5 idi. Hastaların yoğun bakımda kalış 

süreleri 2.8 ± 3.35 gündü. Hastaların ortalama gravida ve pariteleri sırasıyla 2.5 ± 1.3, 2.0 ±0.8 idi. Hastaların 

kadın hastalıkları ve doğum kliniğine yatış endikasyonları en sık eski sezaryen (n = 5, %29.4) ve tek spontan 

doğum (n = 4, %23.5) idi. En sık yoğun bakım ünitesi yatış endikasyonu postpartum kanama (%23.5) ve 

puerpural sepsis (%17.6) idi. Hastaların beşine (%29.4) histerektomi yapılmak zorunda kalındı. Belirlenen tek 

mortalite vakası puerperal sepsis kaynaklıydı (n = 1, %5.9). 

Sonuç: Kliniğimizde obstetrik vakalarda yoğun bakım gereksinim oranı 1000 doğum başına 2.5’tir. Yoğun 

bakım ünitesinde takip ve tedavi gerektiren kadın hastalıkları ve doğum kliniği hastaları içinde puerpural sepsise 

bağlı yatış oranlarının yüksek olması, mülteci hasta oranındaki artışa paralellik göstermektedir. Ülke genelinde 

çok merkezli bir çalışma ile yoğun bakım ünitesinde yatış gerektiren kadın hastalıkları ve doğum kliniği 

hastalarının demografik ve epidemiyolojik verilerinin belirlenmesine gereksinim vardır. 

Anahtar Kelimeler: Obstetrik, yoğun bakım ünitesi, maternal mortalite, puerpural sepsis, postpartum kanama. 

 

SS-070 

OBSTETRIC CASES HOSPITALIZED AT INTENSIVE CARE UNIT 

FROM 2015 TO 2018 

Introduction: To analyze the demographic and epidemiologic data of the patients admitted to the department of 

obstetrics and gynecology and needed intensive care unit (ICU) hospitalization from 2015 to 2018. 

Methods: Patients admitted to our clinic from 2015 to 2018 are retrospectively analyzed. Seventeen patients 

needed intensive care unit hospitalization during the study period and their data were collected from electronic 

data and medical fields of the patients. Patients’ age, gravidity, parity, diagnosis at admission, indication for ICU 

hospitalization, treatment modalities, Hemoglobin levels at ICU admission and discharge, length of stay at ICU, 

patients that underwent hysterectomy, ICU discharge status were recorded. 

Results: There were 6658 births in our clinic from 1 February 2015 to 31 December 2018. Of these patients 

admitted to obstetrics and gynecology clinic, 17 of them (0.25%) needed ICU follow-up. Mean age of patients 

was 29.5 ± 7.5. Mean length of stay at ICU was 2.8 ± 3.35 days. Mean gravidity and parity were 2.5 ± 1.3, 2.0 
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±0.8 respectively. Most frequent diagnosis on admission to obstetrics clinic was previous cesarean section ( n = 

5, 29.4%), and single term pregnancy (n = 4, 23.5%). Most frequent cause of ICU admission was postpartum 

hemorrhage (23.5%) and puerpural sepsis (17.6%). Hysterectomy was done in five cases (29.4%). There was a 

single mortality case due to puerpural sepsis (n = 1, %.9%). 

Conclusion: The need for ICU follow-up for obstetric cases in our clinic is 2.5 in 1000 obstetric cases. The 

increased rate of puerpural sepsis necessitating ICU hospitalization is in parallel with the increased number of 

refugee parturients. There is a need for a national multi-center study to determine the demographic and 

epidemiologic data of obstetric patients that need ICU stay. 

KeyWords: Obstetrics, intensive care unit, maternal mortality rate, puerpural sepsis, postpartum hemorrhage. 
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SS-072 

BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM: 2 YILLIK RETROSPEKTİF ANALİZ 
Murat Tad* 

*Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD. 

 

Amaç: Bazal hücreli karsinom en sık görülen kanser türüdür. Bu çalışmanın amacı ilimizde son 2 yılda deri 

eksizyon materyallerinin histopatolojik incelemesi sonrası bazal hücreli karsinom tanısı almış olguların yaş, 

cinsiyet, lokalizasyon ve cerrahi sınır açısından değerlendirilerek literatür bilgileri eşliğinde tartışılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Hastanemizin patoloji bölümüne ait arşiv taranarak, 2017-2018 yılları arasında, deri eksizyon 

materyallerinin histopatolojik incelemesi sonrası bazal hücreli karsinom tanısı alan olgular çalışmaya dahil 

edildi. İnsizyonel biyopsi, punch biyopsisi ve reeksizyon materyalleriyle tanı konulan olgular ve yabancı uyruklu 

hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya dahil edilen 80 olgu yaş, cinsiyet, lokalizasyon ve cerrahi sınır 

durumuna göre sınıflandırıldı.  

Bulgular:  Olguların 49’u (% 61,25) kadın, 31’i (% 38,75) erkekti. Yaş aralığı 35-88 yaş olup ortalama yaş 

68,97 idi. Bazal hüreli karsinomun sıklığının 50 yaştan sonra arttığı ve en sık 60-80 yaş grubu hastalarda (49 

olgu, % 61,25) görüldüğü anlaşıldı. En sık lokalizasyon baş-boyun bölgesiydi (77 olgu, % 96,25). Baş-boyun 

bölgesinde en sık burunda (40 olgu, % 50), ikinci sıklıkta yanakta (15 olgu, % 18,75) yerleşim gösterdiği 

görüldü. Olguların 34’ünde (% 42,5) cerrahi sınırda tümör dokusunun devamlılık gösterdiği tespit edildi.  

Sonuç: Bazal hücreli karsinom çoğunlukla ileri yaşlarda izlendi. En çok görüldüğü yerleşim yeri baş-boyun 

bölgesiydi. Bu bölgede en sık burunda izlendi. Bununla birlikte gövde ve inguinal bölge gibi nadir 

lokalizasyonlarda da görülebileceği anlaşıldı. Kadınlarda nispeten daha sık gözlendi. Olguların önemli bir 

kısmında cerrahi sınır pozitifti. Bu yüzden deri eksizyon materyallerinin histopatolojik incelemesinin oldukça 

önemli olduğu görüldü. Nükslerin önlenmesi açısından tümörün yeterli sağlam doku ile birlikte çıkarılması 

gerektiği tespit edildi. Çalışmanın sonuçları genel olarak literatür ile uyumluydu.   

Anahtar Kelimeler: Bazal hücreli karsinom, deri karsinomu, eksizyon 

 

SS-072 

BASAL CELL CARCİNOMA: 2 YEARS OF RETROSPECTİVE 

ANALYSİS 
Aim: Basal cell carcinoma is the most common type of cancer. The aim of this study was to evaluate the age, 

sex, localization and surgical margins of patients with basal cell carcinoma after histopathological examination 

of skin excision materials in the last 2 years in our city and discuss the results with literature information. 

Material and Method: The archives of the pathology department of our hospital were screened and the cases 

diagnosed as basal cell carcinoma after histopathological examination of the skin excision materials between 

2017-2018 were included in the study. Patients diagnosed with incisional biopsy, punch biopsy and re-excision 

materials and foreign patients were excluded from the study. A total of 80 patients were classified according to 

age, gender, localization and surgical margin status. 

Results: Of the patients, 49 (61.25%) were female and 31 (38.75%) were male. The age range was 35-88 and the 

mean age was 68.97. The incidence of basal cell carcinoma increased after the age of 50 years, and it was most 

frequently observed in 60-80 age group (49 cases, 61.25%). The most common localization was head and neck 

region (77 cases, 96.25%). In the head and neck region, the most common location was the nose (40 cases, 50%) 

and second one was the cheek (15 cases, 18,75%). In 34 of the cases (42,5%), tumor tissue was observed to be 

continuous at the surgical margin. 

Conclusion: Basal cell carcinoma was mostly observed in advanced ages. The most common site was the head 

and neck region. In this region, it was most commonly observed in the nose. However, it was understood that it 

can also be seen rare localizations such as the body and inguinal region. It was relatively common in women. 

Surgical margins were positive in a significant number of cases. Therefore, histopathological examination of 

skin excision materials was found to be very important. In order to prevent recurrence, it was determined that the 
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tumor should be removed with adequate healty tissue. The results of the study were generally consistent with the 

literature. 

Keywords: Bacall cell carcinoma, skin carcinoma, excision  
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SS-076 

PLASENTA DEKOLMANI OLAN HASTALARDA FİBRİNOJEN 

SEVİYELERİ İLE OLUMSUZ MATERNAL SONUÇLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Erdem Sahin*, Mekure Eraslan Sahin
**

 

*Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 

**Kayseri Pınarbaşı Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 

 

Amaç: Plasenta dekolmanı dissemine intravasküler koagülasyona(DIC) neden olabilen ciddi obstetrik 

komplikasyondur. DİC in ana patogenezi aşırı fibrinojen tüketimine bağlı koagülasyon bozukluğudur.Mevcut 

çalışmada plasenta dekolmanı gelişen hastalarda fibrinojen düzeyleri ile olumsuz maternal sonuçları 

değerlendirmeyi amaçladık. 

Yöntem: Bu çalışma retrospektif bir çalışma olup plasenta dekolmanı ile komplike olan 28 hasta ile tersiyer bir 

merkezde gerçekleştirildi. Çalışmaya 18-35 yaşları arasındaki tekil viable gebeliği olan hastalar dahil edildi. 

Doğum öncesi maternal serum fibrinojen seviyeleri ölçüldü ve 150 mg / dL, cut-off değeri olarak kabul edildi. 

Olumsuz maternal sonuçlar DIC ve postpartum kanama varlığı olarak tanımlandı. Plasenta dekolmanı doğum 

öncesi usg de veya  doğum sonrası  görsel olarak  saptanan plasenta ile ilişkili hematomun patolojik tanı ile 

retroplasental hematom olarak tanımlandı. DIC skoru Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği (ISTH) DIC 

skor skalasına göre hesaplandı ve toplam skor ≥5 aşikar DIC olarak kabul edildi.  Maternal kanama, tedavi 

sırasında kullanılan toplam eritrosit süspansiyonu (RCC) ve taze donmuş plazma (FFP) transfüzyon miktarlarına 

göre belirlendi. Orta kanama 6-9 ünite RCC transfüzyonu veya 10–19 ünite FFP transfüzyonu olarak ve masif 

kanama ≥10 ünite RCC transfüzyonu veya ≥20 ünite FFP transfüzyonu olarak tanımlandı. 

Bulgular: Toplam 28 hasta dahil edildi, hastaların 12'sinin fibrinojen <150mg / dL ve 16'sının fibrinojen> 

150mg / dL idi. Maternal karakteristik özellikler gruplar arasında benzerdi. Anne ölümü gerçekleşmedi. ISTH 

DIC skoru, orta kanama ve masif kanama oranları, fibrinojen <150mg / dL grubunda fibrinojen> 150mg / dL 

grubuna göre anlamlı olarak yüksekti. (sırasıyla, p <0.001, p <0.001, p <0.001) 

Sonuç: Doğum öncesi maternal serum fibrinojen düzeyleri plasenta dekolmanı olan hastalarda olumsuz maternal 

sonuçları öngörebilir. 

Anahtar kelimeler: Ablasyo plesenta, Disemine intravaskuler koagülasyon, Fibrinojen, Olumsuz maternal 

sonuçlar 

 

 

SS-076 

FIBRINOGEN LEVELS AND ADVERSE MATERNAL OUTCOMES İN 

PATİENTS WİTH PLACENTAL ABRUPTİON 

Aim: Placental abruption is a severe obstetric complication that can cause disseminated intravascular coagulation 

(DIC). Coagulation disorder due to extreme consumption of fibrinogen is considered the main pathogenesis of 

DIC in these patients. The present study aimed to evaluate fibrinogen levels and adverse maternal outcomes in 

patients with placental abruption. 

Methods: This retrospective study was conducted in tertiary center with 28 patients complicated by placental 

abruption. Patients with singleton pregnancies between the maternal ages of 18-35 and had a viable fetus were 

included in the study. Maternal serum fibrinogen levels prior to delivery were analyzed and 150 mg / dL was 

accepted as cut-off value. Adverse maternal outcomes were defined as presence of DIC and postpartum 

hemorrhage. Placental abruption was diagnosed when a hematoma attached to the placenta was found on ultrasound 
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examination before delivery or visual examination after delivery, and retroplacental hematoma was confirmed by 

pathological diagnosis. DIC score was calculated with International Society of Thrombosis and Haemostasis 

(ISTH) DIC scoring scala and total score ≥ 5 indicates overt DIC. Maternal hemorrhage was evaluated using total 

transfusion amounts of red cell concentrate (RCC) and fresh frozen plasma (FFP) during the treatment. Moderate 

hemorrhage was defined as requiring six to nine units of RCC transfusion or 10–19 units of FFP transfusion, and 

massive hemorrhage was defined as ≥10 units of RCC transfusion or ≥20 units of FFP transfusion 

Results: Overall 28 patiens were included, 12 were fibrinogen <150mg/dL and 16 were fibrinogen >150mg/dL. 

Basline maternal characteristics were similar between group. Maternal mortality did not occur. ISTH DIC score, 

moderate hemorrhage and massive hemorrhage rates were significantly increased in fibrinogen <150mg/dL group 

compared to fibrinogen>150mg/dL group ( p< 0.001, p< 0.001, p< 0.001, respectively).  

Conclusion: Pre-delivery maternal serum fibrinogen levels can predict adverse maternal outcomes in patients 

with placental abruption. 

Key words: Ablation plesenta, Disemine intravascular coagulation, Fibrinogen, Adverse maternal outcomes 

 

Table 1. Comparasion of maternal characteristics and adverse maternal outcomes. 

 Fibrinogen<150mg/dL 

(n:12) 

Fibrinogen>150mg/dL 

(n:16) 

p-value 

Maternal age (years) 27,23± 4,27 27,24±5,77 0.990 

BMI (kg/m
2
) 24,92±0,67 25,08±0,57 0.296 

Previous cesarean  

History (%n) 

5 (%41.6) 6 (%37.5) 0.759 

Gestational week at delivery 

(weeks) 

31.6 ± 5.0 30.9±4.8 0.820 

Plasma fibrinogen levels(mg/gL) 116±27 202±46 < 0.001 

ISTH DIC score 4.6 ± 1.6 2.1± 1.1 < 0.001 

Moderate hemorrhage (%n) 5 (%41.6) 4 (%25) < 0.001 

Massive hemorrhage(%n) 3 (%25) 2(%12.5) < 0.001 

Maternal mortality (%n) 0 (%0) 0 (%0) NA 

BMI, Body mass index; DIC, disseminated intravascular coagulation; ISTH, International Society of Thrombosis 

and Haemostasis 
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SS-077 

ACİL SERVİSTE KRONİK YARADA ENTOMOLOJİK BULGU 

Burak Çelik
*
 

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis 

 

Giriş: Entomoloji ilk olarak adli tıpta kullanılan böceklerin ve böcek larvalarının olayı aydınlatmasında kanıt 

olarak kullanılması üzerine geliştirilmiş bir inceleme yöntemidir. Nadir de olsa acil servis hekimine vaka 

değerlendirirken yardımcı olabilir. Biz aşağıdaki olguda kronik bir deri enfeksiyonunda rastladığımız 

entomolojik bulguları sunmayı amaçladık.  

Vaka: 80 yaşında kırsal bölgede yalnız yaşayan erkek hasta ilçe devlet hastanesine sağ çenesinde yaklaşık 3 

aydır devam eden kronik yara şikayeti ile başvuruyor. Şikayetinin ilk olarak 3 ay önce sivilce şeklinde 

başladığını belirtiyor. İlçe devlet hastanesinde değerlendirilip ilk mudahelesi yapılan hasta istismar şüphesi ile 

hastanemize sevk ediliyor. Hastanemizde değerlendirilen hastanın bilinen bir kronik hastalığı, ilaç kullanım 

öyküsü , travma ve operasyon öyküsü yok. Fizik muayenede zygomatik alandan başlayıp mandibular köşeye 

kadar uzanım gösteren yaklaşık 5x5 cm genişliğinde kenarları düzensiz daire şeklinde lezyon mevcut. Yara 

kenarlarında siyah nekroze alanlar ve pürülan akıntısı saptandı. Debridman için yaraya müdaha edildiğinde 

içerisinde çok sayıda yaklaşık 5-10mm uzunluğunda 3-4 mm kalınlığında beyaz renkli, bir çok boğumdan oluşan 

ve yara içine doğru uzanan hareketli larvalar görüldü. Oral kavite de herhangi bir lezyona rastlanmadı. Hasta 

plastik cerrahi ve kulak burun boğaz hekimlerine konsulte edildi. Hastaya yapılan müdahale ile sağ mandibular 

alandaki yaklaşık 20 cm2 lik  alana sahip lezyondan 47 adet larva çıkartıldı. Yara dudakları kenarında ölü doku 

debritmanı yapıldı ve salvonlu solüsyon ile yara yeri temizlendi. Ardından %10 povidon iyotlü solüsyon ile 

dezenfekte edildi ve fucidic asitli kremli spançlar ile lezyon geçici olarak kapatıldı. Hastaya yaşlı istismarı 

hakkında bilgi verilerek yara bakım merkezine yönlendirildi. 

Sonuç: Hastanın değerlendirilmesinde elde ettiğimiz entomolojik bulgular hastanın mevcut lezyonun yaşlı 

istismarından çok öz bakım eksikliğine bağlı olarak geliştiğini saptadık. Entomolojik bulguların acil hekimi 

tarafından bilinmesi adli vakaları değerlendirirken acil hekimine yol gösterecektir diye düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Entomolojik Bulgu, Kronik Yara 

Resim 1. Hastanın Yara Görüntüsü 
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SS-077 

ENTOMOLOGICAL FINDING IN CHRONIC LESION IN 

EMERGENCY MEDICINE 
Introduction: Entomology, which was first used in forensic medicine, is a method of examination on the use of  

insects and insect larvae as evidence to solve judicial events.  This method may help the emergency department 

physician, though rarely, to evaluate cases. We aimed to present the entomological findings of a chronic skin 

infection in the following case. 

Case: A 80-year-old man living alone in a rural area is admitted to the district state hospital with a complaint of 

chronic wound in his right jaw for about 3 months.  He states that his complaint first started with acne 3 months 

ago. In the district hospital, the patient was first referred to the hospital and the patient was referred to our 

hospital with the suspicion of abuse.  The patient who was evaluated in our hospital had no known chronic 

disease, history of drug use, history of trauma and operation.  On physical examination, there is an irregular 

circular lesion with a 5x5 cm wide border extending from the zygomatic area to the mandibular corner.  

On the edges of the wound black necrosis areas and purulent discharge were detected. When the wound was 

intervened for the debridement, a large number of approximately 5-10 mm long, 3-4 mm thick white colored 

larvae were seen, consisting of many knuckles and extending into the wound. No lesions were seen in the oral 

cavity. The patient was consulted to plastic surgery and otolaryngologists. With the intervention, 47 larvae were 

removed from the lesion with an area of approximately 20 cm2 in the right mandibular area. Then 10% povidone 

was disinfected with iodinated solution and the lesion was temporarily closed with creamy sponges with fucidic 

acid. The patient was referred to the wound care center by giving information about his elderly abuse. 

Conclusion: The entomological findings obtained in the evaluation of the patient revealed that the patient 

developed due to the lack of self-care rather than the elder abuse of the existing lesion. We think that the 

diagnosis of entomological findings by the emergency physician will guide the emergency physician in the 

evaluation of forensic cases. 

KeyWords: Emergency Medicine, Chronic lesion, Entomological finding 

Image 1. The Lesion of  the Patient  
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SS-078 

ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ KURSU NE KADAR 

FAYDALI ? 

Funda Kurt*, Tanıl Kendirli** 
* 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EA Hastanesi, Çocuk 

Acil Kliniği, Ankara  
**

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara  

 

Amaç: Çocuklarda ileri yaşam desteği (ÇİYAD) kursu, acil çocuk hastaya ilk müdahalenin doğru ve etkili bir 

şekilde yapılması için gerekli teorik ve pratik derslerden oluşan bir kurs programıdır. Bu çalışmada ÇİYAD 

kursunun katılımcılar için ne kadar faydalı olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çocuk acil tıp ve yoğun bakım derneği çocuklarda ileri yaşam desteği kursu Ankara’da 2014 

yılından beri yılda 4 kez düzenli olarak düzenlenmektedir. Kurs eğitmenleri çocuk acil ve çocuk yoğun bakım 

uzmanları olup, iki günlük kurs programında temel yaşam desteği, solunum yetmezliğinin tanınması ve tedavisi, 

şok, çocuk ileri yaşam desteğinde kullanılan ilaçlar, çocuklarda sık rastlanan ritm bozuklukları konularını içeren, 

3saaat 45 dakika teorik; 3,5 saat pratik eğitim verilmektedir. Eğitimlerde kaynak olarak kurs kitapçığı 

kullanılmıştır. Kurs öncesi ve sonrasında 25 sorudan oluşan anket formu ile kursiyerler değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Kursa 1 yıl içinde 106 sayıda katılımcı alınmış olup, 84’ünün (% 79) kadın cinsiyette olduğu ve 

kursiyer yaş ortalamasının 30.5± 2.05 olduğu saptandı. Kursiyerlerin 100’ü (% 94.3) asistan hekim, 6’sı (% 5.7) 

uzman hekim,olup; son yıl asistanlarının kursa katıldığı belirlendi. Kurs öncesi ve kurs sonrası yapılan test 

değerlendirilmesinde kurs öncesi doğru cevap ortalamasının 70.6± 11.8’dan kurs sonrası 88.1± 9.2’ye yükseldiği 

saptandı (p < 0.001). Pratik uygulamalarda ise entübasyon, intraosseöz uygulama ve ritm tanıma için uygulama 

öncesi ve sonrasında kursiyerlerin başarılarının artmış olduğu gözlendi (sırasıyla p < 0.001, p < 0.001, p< 0.001). 

Sonuç: Çocuk acil tıp ve yoğun bakım derneği çocuklarda ileri yaşam desteği kursu, acil hastalara yaklaşım için 

teorik ve pratik olarak faydalı bir kurstur. Acil hastaya müdahale eden tüm doktor ve hemşireler tarafından 

alınması gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: çocuk, ileri yaşam desteği, kurs 

 

SS-078 

HOW USEFUL IS THE ADVANCED LİFE SUPPORT IN CHİLDREN 

COURSE ? 

Objective: Advanced life support in children is a course program that consists of theoretical and practical 

courses which is necessary for the correct and effective first intervention of an emergency child patient. In this 

study, it was aimed to determine the usefulness of the ÇİYAD course for the participants. 

Materials and Methods: Pediatric emergency medicine and intensive care society advanced life support  in 

children course has been organized regularly four times a year since 2014 in Ankara. Course trainers are 

pediatric emergency and pediatric intensive care specialists; lessons including basic life support, diagnosis and 

treatment of respiratory failure, shock, drugs used in the child's advanced life support, common rhythm disorders 

in children is given with 3 hours 45 minutes theoretical, 3 hours 30 minutes  practical training in the two-day 

course program. The course booklet is used as a resource in the trainings. Before and after the course, the 

participants were evaluated with 25 questions. 

Results: A total of 106 participants were enrolled in the course in one year, and 84 (79%) were female and the 

mean age of the participants was 30.5 ± 2.05. 100 (94.3%) of the trainees were assistants and 6 (5.7%) were 
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physicians. last year's assistants attended the course. The pre-course and post-course test evaluation showed that 

the mean correct answer increased from 70.6 ± 11.8 to 88.1 ± 9.2 (p < 0.001) after the course. In practical 

applications, it was observed that the application for intubation, intraosseous access and rhythm recognition 

success of trainers was increased (p < 0.001, p < 0.001, p < 0.001, respectively). 

Conclusion: Pediatric emergency medicine and intensive care society advanced life support in children course is 

a useful for the approach to emergency patients. It is considered that all doctors and nurses who intervene to the 

emergency patient should be taken. 

Key words: child, advanced life support, course   
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SS-079 

FULL CUP TESTİ / DOLU BARDAK TESTİ (FCT)’ NİN KRONİK BEL 

AĞRILI HASTALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

Hatice Ağır*, Müyesser Aras**, Esra Dilek Keskin*, Hafsa Feyza Özer*, Gülten Karaca*, 

 Ufuk Ergün***, Serap Yörübulut**** 

*Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Kırıkkale 
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Amaç: Bu araştırmanın amacı, kronik mekanik bel ağrısı olan hastalarda ağrı düzeylerinin  

''Full Cup Testi / Dolu Bardak Testi (FCT)’' ile değerlendirilerek geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya mekanik karakterde bel ağrısı ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalına 

başvuran 18 yaş üzerindeki 100 hasta dahil edildi. Hastaların demografik bilgileri kaydedildi. Etik kurul onayı 

alındı. Çalışmaya alınan hastaların ağrı durumu Vizüel Analog Skalası (VAS) ve Dolu Bardak Testi (Full Cup 

Test:FCT); fonksiyonel durumu Oswestry Özürlülük İndeksi (OÖİ), yaşam kalitesi ise Nottingham Sağlık Profili 

(NSP) ile değerlendirildi. FCT değerlendirilirken, hastalara boş bir bardak gösterilerek "Ağrınız en şiddetli 

olduğunda bu bardak tamamen dolu ise ya da bardağı taşıran son damlaysa şimdi, ağrınız bu bardağın neresinde? 

ne kadar dolu?” diye sorulur(1). Hastalardan ağrı seviyelerini göstermeleri için parmaklarıyla bardakta bir çizgi 

çizmeleri istenir (Şekil 1). Hastalara ilk gün birbirinden bağımsız iki gözlemci (G1 ve G2) tarafından FCT 

uygulandı. Ayrıca hastalar aynı gün G1 tarafından VAS, OÖİ ve NSP ile değerlendirildi. İlk uygulamadan 3 gün 

sonra hastalara, G1 tarafından FCT tekrar uygulandı. 

Bulgular: Çalışmamıza 70’i kadın 30’u erkek olmak üzere toplam 100 hasta dahil edilmiştir. Hastaların yaş 

ortalaması 56,04± 12,33 yıl idi. Çalışmaya katılan hastaların vücut kitle indeksi (VKİ) ortalamaları 27,7±4,3 

kg/m² olarak bulundu. FCT’nin güvenirlik analiz değerlendirmesinde gözlemci içi uyumu gösteren ICC değeri 

0.989, gözlemciler arası uyumu gösteren ICC değeri 0,984, ve Cronbach's alfa güvenirlik katsayısı ise α=0.994 

olarak bulundu. Ölçek geçerliği test edildiğinde FCT’nin VAS, OÖİ, NSP’nin tüm alt grupları (ağrı, duygu 

durumu, uyku, fonksiyonel aktivite, enerji ve total NSP) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edildi 

(p<0.01). Cinsiyetin, eğitim durumunun ve yaşın FCT ve VAS üzerinde etkisi araştırıldı. 

Sonuç: FCT'nin kronik mekanik bel ağrısı olan hastalarda ağrıyı değerlendirme için kullanılabilecek geçerli ve 

güvenilir bir ölçüm aracı olduğu görüldü. Aynı zamanda FCT, görsel bir şekil üzerinden değerlendirildiği ve 

numerik olmadığı için VAS ile kıyaslandığında; düşük eğitim seviyeli ve ileri yaş hastalarda daha kolay 

uygulanabilir bir test olduğu sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Bel Ağrısı, Dolu bardak testi (Full Cup Test:FCT), Vizüel Analog Skala 

SS-079 

THE RELIABILITY AND VALIDITY OF THE 'FULL CUP TEST (FCT) 

IN PATIENTS WITH CHRONIC LOW BACK PAIN 
Objective: The present study investigated the reliability and the validity of the‘’Full Cup Test (FCT)’’ in patients 

with chronic mechanical low back pain. 

Materials and Methods: The study included 100 patients with low back pain, older than 18 years who were 

admitted to the Physical Medicine and Rehabilitation department. Demographic characteristics of the patients 

were recorded. Ethics committee approval was obtained. The pain status of the patients was assessed by Visual 

Analog Scale (VAS) and Full Cup Test (FCT); the functional status was assessed by Oswestry Disability Index 

(ODI), and the quality of life was assessed by Nottingham Health Profile (NHP). A drawing of a cup was used to 

evaluate the FCT. The patients were told that “This cup is completely full when your pain is the most severe 

perceived. And now, how much of this cup is filled by your pain?” The patients drew a line in the cup to indicate 

the level. FCT scores were calculated as follows: the height of line (cm)/ the height of cup (cm)×100 (Figure1). 

Patients were administered FCT by two independent observers on the first day.  In addition, the patients were 
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evaluated by VAS, ODI and  NHP on the same day. For test-retest reliability, all patients completed the FCT as a 

second time within three days, at the same time of day, during a non-treatment period. 

Results: One hundred patients (70 female and 30 male) included to the study. The mean age and body mass 

index (BMI) of the patients were 56.04 ± 12.33 years, 27.7 ± 4.3 kg / m² respectively. The demographic and 

clinical characteristics of the patients are shown in Table 1. The reliability of the FCT, ICC was found to be 

0.989 for intrarater compliance, ICC was found to be 0.984 for interrater compliance, and Cronbach's alpha 

reliability coefficient was α = 0.994. External construct validity of the scale was confirmed with expected 

correlations with NHP (pain, mood, sleep, functional activity, energy), VAS and ODI (p <0.01). 

Conclusion: This study concludes that the FCT provides a reliable and valid instrument for measuring pain in 

patients with chronic mechanical back pain. The FCT is useful for assessing pain in patients with low education. 

It does not need any numerical or word skills, and is easy to understand and to complete. 

Keywords: Low back pain, Full Cup Test, Visual Analog Scale 

 

 

Figure 1: Full cup test 
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Özet Makale: Komplet üretra darlıklarının cerrahi tedavisinde üretroplasti başarı oranının yüksekliği ve 

komplikasyon oranının düşüklüğü nedenli rutin üroloji pratiğinde uygulanan bir yöntemdir (1). İnkomplet 

darlıklarda internal üretrotomi uygulanır. Sık tekrarlayan darlıklarda üretroplasti uygulanması gereken bir 

yöntemdir. Cut to the light yöntemi ise minimal invaziv bir yöntem olarak uygulanabilir. Uygulama sonrası 

yüksek nüks görülmesi nedenli seçili hastalarda uygulanması önerilir. 

Amaç: Kliniğimize 2018 yılında başvuran ve cut to the light yöntemi ile tedavi ettiğimiz 3 hastanın operasyon 

endikasyonlarını ve operasyondan sonra takiplerini literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Hastalardan 2 tanesi daha önce benign prostat hiperplazisi nedenli transüretral prostat 

rezeksiyonu (TUR-P) uygulanmış 82 ve 85 yaşlarında  kardiyak sıkıntısı olan ve bu nedenle antiagregan tedavi 

kullanan ve kardiyoloji tarafından antiagregan kullanımının kesilmesinin önerilmediği hastalardı. Hastalar idrar 

yapamama nedenli başvurmuş ve hastalara sonda takılamadığı için perkütan sistostomi takılmıştı. Antiagregan 

tedavi kesilmesi hastalar açısından riskli bulunması, hastaların yaş ve eşlik eden hastalıkları bulunması nedenli 

hastalara sedasyon altında yapılan üretroskopide üretrada komplet darlık tespit edildi. Perkütan sistostomi 

traktından flexible sistoskopi ile girildi. Mesane ve prostat geçilerek dar segmente kadar gelindi. Daha sonra 

ışıklar kapatılarak sadece flexible sistoskopun ışığı yönünde üretra darlığı açıldı. Sonda takılıp işlem 

sonlandırıldı. 7 gün sonda sonrasında hastalar ilk ay haftada 3 defa sonrasında haftada 2 ve 1 defaya düşülerek 

Temiz aralıklı kateter (TAK) ile dilatasyon programına alındılar. Hastalar halen haftada 1 defa TAK ile 

dilatasyon uygulamakta ve takip edilmekte. Üçüncü hasta ise 27 yaşında trafik kazası sonrası yapılan 

üretrogramda inklomplet üretral darlık tespit edilen hastaya sistostomi takılmıştı. 3 ay sonrası yapılan 

üretroskopide üretrada komplet darlık tespit edilmesi nedenli sistostomi traktından fleksible sistoskopla girildi. 

Fleksible sistoskop dışında ışıklar kapatıldığında çok küçük bir segmentte darlık izlenmesi üzerine darlık internal 

üretrotomla kesildi.Postop 5. gün sondası çekildi ve hasta haftalık TAK programına alındı ve halen takip 

edilmekte. Hastaların hiç birinde tekrar cerrahi gerektirecek darlık gelişmedi. 

Bulgular: Komplet üretral darlıklarında tedavi seçimini darlığın bulunduğu üretra segmenti, darlığın uzunluğu, 

hastanın yaşı, hastanın risk faktörleri gibi birçok değişken etkilemektedir.  Komplet üretra darlıklarında önerilen 

tedavi yüksek başarı oranı nedenli  açık üretroplastidir. Fall ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada 2 yıllık 

takip sonrası başarı oranını  %77.1 olarak belirtmişlerdir. Endoskopik olarak tedavi yöntemlerinin düşük 

morbiditeye sahip olması, kolay uygulanabilir olması, hastanede kalış süresinin kısa olması, operasyonda kan 

kaybının olmaması gibi avantajları vardır (2).Tausch ve ark.ları endoskopik ve açık cerrahiyi karşılaştırmış, 

nükse kadar geçen süre ve nüks oranını üretroplasti grubunda anlamlı düşük bulmuş ancak komplikasyon 

oranında ise endoskopi %20 daha az bulunmuştur. (3). Bizde komplet darlığı olan 2 yaşlı hastada mevcut ek 

hastalıkları nedenli antiagregan kullanımını  kesmeden endoskopik yöntemle tedavi uyguladık. Diğer hastada ise 

çok küçük bir darlık segmenti olması nedenli endoskopik tedaviyi tercih ettik 

Sonuç: Cut to the light minimal invaziv bir yöntemdir ve kolay uygulanabilir. İşlem sonrası nüksün yüksek 

olması nedenli yalnızca iyi seçilmiş hasta grubuna uygulanması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler:Üretral darlık, cut to the light 
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SS-081 

DISCUSSING CUT TO THE LIGHT AS A MINIMAL INVAZIV 

PROSEDURE WITH CASES 

Introduction: Urethroplasty is a treatment method used in  the management of complete urethral strictures due 

to high success rate and low complication rate. Internal urethrotomy is used for the management of incomplete 

urethral strictures. Urethroplasty must be performed for frequent recurrent urethral strictures. Cut to the light 

method is a minimal invazive method. Due to high recurrence rates, it must be used in selected patients. We want 

to discuss the indications and follows of  three patients who had undergone cut to the light in our clinic in 2018 . 

Materials and Methods: Two of the patients had previous transurethral resection history. They were 82 and 85 

years old. They were using antiaggregant therapy and the discontinuation of the therapy was not recommended 

by cardiology. They were admitted to our clinic because of the inability to void. Urethral catheter could not be 

inserted and therefore percutaneous cystostomy was inserted. Diagnostic Cystourethroscopy was planned 

undersedation due to the comorbidities, older age and high risk for discontinuation of antiaggregant therapy .In 

the cystourethroscopy complete urethral stricture was seen in prostatic urehtra. Antegrade Access was provided 

flexible cystoscope entering through percutaneous cystostomy. Then the lights except flexible cystoscope were 

turned off. Under the guidance of flexible cystoscope light, urethral stricture was cutted and retrograde urethral 

access to the bladder was achieved. Urethral catheter was inserted and operation ended. Urethral catheter was 

taken  7 days later. In first month, patients were taken to clean intermittent catheterisation (CIC) 3 times a week. 

Then it was decreased to 2 and 1 times a week. They are stil using  CIC one a week. There is not any problem in 

these patients. The other patient was 27 years old. Incomplete urethral stricture was detected in retrograde 

urethtrography after traffic accidence. Percutaneous cystostomy was inserted. Three months later, diagnostic 

cystourethroscopy was performed  and complete urethral stricture was seen.  The same method, antegrade access 

was achieved with flexible cystoscope through percutaneous cystostomy.  The lights except flexible cystoscope 

were turned off. The short stricture was opened in the guidance of flexible cystoscope light with internal 

urethrotomy. Urethral catheter was taken 5 days later. And patient was taken to once a week CIC program. He 

has not any problem.  

Results: Thetreatment method for complete urethral stricture is open urethroplasty. Cut to the light method 

should be performed for the patients who have short strictures and who have high risk for surgery because of the 

comorbidities. The segment of  the stricture, patient age, risk factors of  the patient affect thetreatment choice of 

complete urethral stricture. The best treatment for complete urethral stricture is open urethroplasty because of 

high success rate. Fall et al. reported a success rate of 77.1% in their two year follow up study. Low morbidities, 

easy application , low risk of  bleeding , short hospitalisation are advantages of  endoscopic treatment. (2) Tausch 

et al. Compared endoscopic and open surgery. They found that recurrence rate and time to recurrence was 

statistically significantly lower in urethroplasty group but complication  rate was 20% lower in endoscopic 

surgery.(3) We performed endoscopic surgery in two elderly patients who had complete urethral stricture due to 

their comorbidities. The antiaggregant therapy was  not stopped. In the other patient, endoscopic surgery was 

chosen because of short segment of stricture.  

Conclusion: Cut to the light is a minimal invasive and easily applied method.  It must be performed for a 

carefully chosen patient due to high recurrence rates.   

KeyWords: Urethral stricture, Cut to the light 
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Giriş: Bakteri ve arkealarda tanımlanan ve söz konusu organizmaların adaptif immün sisteminin RNA aracılı 

savunma mekanizmasını oluşturan kümelenmiş düzenli aralıklı kısa palindromik tekrarlar CRISPR olarak 

tanımlanmaktadır. Bu sistem bakteri ve arkeaların içerisine virüs ve plazmidlerin invazyonunu engeller. Tip II 

CRISPR sisteminin bir parçası olan Cas9 hedef DNA’ya bağlanıp kesilmesini indükleyen bir rehber RNA 

(gRNA) kodlamaktadır. Cas9 gRNA'sının virüs ve plazmid DNA’sı üzerinde yaptığı bu çift zincir kesimlerine 

konakçı hücre iki mekanizma ile yanıt vermektedir. Bunlar; i) non-homolog uç birleştirmesi (NHEJ) ve ii) 

homoloji yönlendirmeli tamirdir (HDR). NHEJ hedef DNA’da insersiyon/delesyon ve çerçeve kayması 

mutasyonlarına neden olurken, HDR homolog rekombinasyon için şablon bir DNA sunmaktadır.  

Tartışma: Cas9 gen tedavisi, gen ekspresyonu ve fonksiyonel gen çalışmaları gibi pek çok alanda kullanılabilme 

potansiyeline sahiptir. Cas9 özellikle çeşitli mutasyonlar nedeniyle ortaya çıkan pek çok hastalığın tedavisi için 

dikkat çekmektedir. Bu yüzden, CRISPR‐Cas9 kanser gibi bazı genetik hastalıkların tedavisinde devrim 

niteliğinde bir gelişme olarak görülmektedir. Bu sistem son yıllarda DNA ve RNA üzerinde manipülasyonlar 

yapmak suretiyle, bazı insan ve hayvan hastalıklarının tedavisinde ve önlenmesinde kullanılmaktadır. DNA ve 

RNA üzerinde yapılan bu manipülasyonlar çoğunlukla özel bir genetik hastalıktan sorumlu gen bölgesi üzerinde 

insersiyon/delesyonların oluşturulması veya nükleotidlerin değiştirilmesini içermektedir. Gen bölgesine özgü 

şekilde yapılan en yaygın uygulamalar çinko parmak nükleazları, transkripsiyon aktivatör benzeri nükleazlar ve 

en yeni uygulama olan CRISPR‐Cas sistemidir.  

Sonuç: CRISPR-Cas9 sistemi gen tedavisi alanındaki birçok getirilerine rağmen, etik ve biyogüvenlik açısından 

da tartışılmaktadır. Bu tedavi sistemi ile ilgili olarak bazı mekanizmalar açıklığa kavuşturulsa da, pek çok soru 

hala cevaplandırılmayı beklemektedir. Yine de, CRISPR-Cas9 temelli genom teknolojilerinin gelecekte 

hastalıkların gelişim süreçleri ve tedavileri ile ilgili olarak bilgilerimizi artırmaya devam edeceği açıktır. Ayrıca, 

gen tedavileri alanında yeni açılan bu pencerenin özellikle fetal genetik hastalıkların tedavisinde önemli 

imkânlar sunacağını düşünmekteyiz.     

Anahtar Kelimeler: Gen Tedavisi, CRISPR-Cas9, Genetik hastalıklar 

 

SS-082 

Crispr-Cas9 Gene Therapy System and Where are we? 

Introduction: Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) is described as RNA 

mediated adaptive immune system defense which is detected in bacteria and archaea. This system prevents the 

invasion of viruses and plasmids to these organisms. Cas9, which is part of type II CRISPR system, that encodes 

a guide RNA (gRNA), forms a direct binding to target DNA with the Watson–Crick base pairing and promotes 

its cleavage. The host cell responds to this double‐strand break with two different mechanisms: (a) non-

homologues end joining (NHEJ) and (b) homology‐directed repair (HDR) which lead, respectively to 

insertion/deletion and frameshift mutation in target DNA and HDR that offers a donor DNA as template for 

homologous recombination.  

Discussion: Cas9 has many applications in genetic engineering such as gene therapy, gene expression, and gene 

functional studies. On the basis of these characteristics, Cas9 has attracted much attention in the treatment of 

many diseases caused by mutations. Thus, it appears that Cas9 has made a revolution in the treatment of diseases 
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like cancer. Recently, genetic engineering (manipulating of DNA or RNA) has been used to prevent or treat 

human and animal diseases. This manipulation involves insertion, replacement or deletion of the related genes to 

special genetic disorders. The most common tools for gene therapy in a site‐specific manner are zinc finger 

nucleases (ZFNs), transcription activator‐like effector nucleases (TALENs) and the most novel tool, the 

CRISPR‐Cas system.  

Conclusion: CRISPR-Cas9 allows convenient genome therapy accompanied by many benefits, one should not 

ignore the significant ethical and biosafety concerns that it raises. Although many mechanistic questions remain 

to be answered and several challenges to be addressed yet, the use of CRISPR-Cas9-based genome technologies 

will increase our knowledge of disease process and their treatment in near future. Also, I think that this field is 

revolutionizing in current era and may open new vistas in the treatment of fatal genetic disease.  

Key Words: Gene Therapy, CRISPR-Cas9, Genetic diseases 
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Amaç: Bu çalışma, hepatotoksik ajan karbon tetraklorür (CCl4) ile bir oksidatif stres modeli oluşturmak ve 

güçlü bir antioksidan olan N-asetilsistein (NAC)’in, hepatotoksisiteye bağlı oksidatif stres üzerine etkilerini, 

protein oksidasyonu üzerinden araştırmak amacıyla yapıldı. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada kullanılan Wistar albino erkek ratlar, CCl4, NAC, CCl4-NAC ve Kontrol olmak 

üzere, her biri on rattan oluşan dört gruba ayrıldı. Kendilerine karşılık gelen gruplara, tek doz CCl4 (1.0 mL/kg 

rat ağırlığı, ip) ve üç doz NAC (200 mg/kg rat ağırlığı/gün, ip) uygulandı. CCl4’ün hepatotoksisite oluşturduğu 

histopatolojik yöntemlerle belirlendi. Serumda karaciğer (KC) fonksiyonlarını ortaya koyan amino transferazlar 

(ALT, AST), LDH ve albümin düzeyleri ölçüldü. Ayrıca serum ve doku örneklerinde protein oksidasyonunun bir 

göstergesi olan protein karbonil bileşikleri (PCC) tayin edildi. 

Bulgular:  Kontrol ve NAC grupları arasında; serum ve doku PCC düzeyleri bakımından anlamlı bir fark 

olmadığı görüldü. Bu gruplarla karşılaştırılan CCl4 grubunda; serum ve doku PCC düzeyleri önemli ölçüde 

yüksek bulundu. CCl4 uygulanan ratların serumunda ALT, AST ve LDH aktiviteleri yüksek; buna karşılık 

albümin düzeyleri düşük bulundu. CCl4 ile oluşturulan steatoz, enflamasyon ve nekroz gibi hepatotoksik 

lezyonların, CCl4 ile birlikte uygulanan NAC varlığında önemli ölçüde düzeldiği; NAC’ın serum ALT, AST ve 

LDH aktivitelerini düşürürken albümin düzeyini yükselttiği gözlendi. Ayrıca NAC’ın serum ve doku PCC 

düzeylerini önemli ölçüde düşürdüğü belirlendi. 

Sonuç: CCl4 hepatotoksisitesine bağlı gelişen ve yüksek serum ve doku PCC değerleri ile yansıtılan oksidatif 

stres; NAC varlığında önlenebilmektedir. Bu nedenle, patogenezinde oksidatif stresin yer aldığı birçok 

hastalıkta, NAC’ın tedavi protokolüne eklenmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: N-asetilsistein, Karbon tetraklorür, Protein karbonil bileşikleri, Oksidatif stres, Rat 
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THE EFFECT OF N-ACETYLCYSTEINE ON PROTEIN OXIDATION 

IN THE RATS 

Introduction: This study was performed to form an oxidative stress model by hepatotoxic agent carbon 

tetrachloride (CCl4) and to investigate the effect of N-acetylcysteine (NAC), a powerful antioxidant, on the 

oxidative stress induced by hepatotoxicity, through protein oxidation. 

Methods: Wistar albino male rats were divided into four groups as CCl4, NAC,CCl4-NAC and Control, each of 

ten rats. CCl4 (1,0 mL/kg rat weight/per day, ip) as a single dose and NAC (200 mg/kg rat weight/per day, ip) as 

three doses were applied to corresponding groups. Hepatotoxicity was identified with histopatologic methods. 

Amino transferases (ALT, AST) that demonstrate liver function in serum, LDH and albumin levels were 
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measured. Also in serum and tissue samples, protein carbonyl compounds (PCC) which are an indicator of 

protein oxidation, were determined. 

Results: There was no significant difference between Control and NAC groups, in terms of measured PCC levels 

in serum/tissue samples. When compared to these groups, PCC levels in serum/tissue samples were found to be 

higher in the CCl4 group. In the serum of CCl4 treated rats, ALT, AST and LDH activities were high; however, 

albumin levels were found to be low. In the CCl4-NAC group, CCl4-induced hepatotoxic lesions such as 

steatosis, inflammation, and necrosis were remarkably improved in the presence of NAC; it was observed that 

NAC increased albumin levels while lowering serum ALT, AST and LDH activities. In addition, NAC 

significantly decreased serum and tissue PCC levels.  

Conclusion: As reflected by higher serum/tissue PCC levels, oxidative stress induced by CCl4 hepatotoxicity, 

may be prevented by the presence of NAC. Thus, NAC addition may be offered to the treatment protocols of 

several diseases, in the pathogenesis of which oxidative stress exist.  

KeyWords: N-acetylcysteine, Carbon tetrachloride, Protein carbonyl compounds, Oxidative stress, Rat. 

  



 

 102 
 

SS-084 

COMPARİSON OF THE ARM, FOREARM AND ANKLE BLOOD 

PRESSURE OF REGULAR SMOKERS AND NON-SMOKERS UNDER 

GENERAL ANESTHESİA  

Tire Yasin*, Sargın Mehmet MD**, Mermer Aydın * 

*Konya Training and Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation Department 

**Selcuk University Medical School, Anesthesiology and Reanimation Department 

 

Aim : Forearm and ankle blood pressures have been suggested as an alternative site to measure blood pressures 

when the upper arm is unavailable. However there is little evidence utilising clinical populations to support this 

substitution. According to the studies, smokers are expected to have early hypertension as a result of impaired 

vascular structure. 

Theoretical framework: Our Null 1 hypothesis is that smoking may lead to incorrect blood pressure 

measurements in the arm, forearm and ankle. 

Material and Methods: N. Ü. After the approval of the Ethics Committee of Meram Medical Faculty 

(2017/873), the patient's consent was obtained for participation in the study and 50 consecutive patients were 

included to the study who underwent general anesthesia. The age range of patients was between 18-65 years. We 

included at least one pack of cigarette users per day for more than 20 years in a group of regular smokers group. 

ABP measurements were noted intraoperatively in the arm, forearm and ankle at 5 minute periods. All 

measurements were performed in patients in the supine position.And arm position was 90 degree according to 

the vertical axis of the body. Three monitors were applied simultaneously to achieve simultaneous measurements 

and were randomly selected between the arm, forearm, and ankle using a random numbers table. For evaluating 

the relationship between measurements, independent samples t-test in the sense of linear trend was calculated. 

SPSS version 22 (SPSS, Chicago, IL, USA) was used to calculate the independent t-test. p-value 0.05 was 

considered statistically significant. 

Results: The ankle measure overestimated systolic (mean difference 10.8 mmHg, 95% limits of agreement 

±12.9 mmHg), diastolic (mean difference 14.7 mmHg, 95% limits of agreement ±8.4 mmHg), and mean arterial 

pressures (mean difference 13.0 mmHg, 95% limits of agreement ±8.9 mmHg). The systolic, mean and diastolic 

measure were significantly different between smokers and nonsmokers groups. ABP disparity was associated 

with groups. 

Conclusions: Especially ankle measures cannot routinely replace upper arm and forearm measures for blood 

pressure measurement in non smokers. If the clinical picture requires use of forearm or ankle blood pressure, 

These 3-zone blood pressure measurements in smokers appear to be more similar than non-smokers. 

Keywords: Blood pressure, smokers, general anesthesia.  
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SS-86 

İNFLUENZA TANISINDA KULLANILACAK HIZLI KÜLTÜR 

SİSTEMİNİN IN-HOUSE YÖNTEMLE GELİŞTİRİLMESİ 

 

Sibel Yavru
*
, Mehmet Özdemir

**
, Oğuzhan Avcı

*
, Irmak Dik

*
 , Uğur Tüzüner

***
 

* Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, 

** Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Tıbbi Viroloji BD. 

*** Sağlık Bakanlığı Istanbul Medeniyet Universitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

Amaç: İnfluenza virüsleri grip etkenidir; ancak asemptomatik enfeksiyondan pnömoniye kadar değişebilen 

hastalık tabloları oluşturabilirler. İnfluenza virüs infeksiyonlarının laboratuvar tanısı, hasta tedavisi ve salgın 

kontrolünde önemli rol oynar. Tanı için kullanılan birçok farklı yöntem mevcuttur. Çalışmamızda İnfluenza 

virüsların tanısında kullanılan multipleks PCR yöntemini standart alarak, ticari shell-vial hücre kültürü ve kendi 

hazırladığımız in-house hücre kültürü yöntemlerinin etkinliğini değerlendirerek birbirleri ile karşılaştırılmasını 

amaçladık.  

Gereç ve yöntemler: Meram Tıp Fakültesi çeşitli poliklinik/kliniklerine solunum yolu enfeksiyonu semptomları 

ile başvuran kişiden alınan 200 örnek çalışmaya dahil edilmiştir. Bütün örnekler multipleks PCR, ticari shell-vial 

hücre kültürü ve  in-house hücre kültürü ile eş zamanlı olarak çalışıldı. 

Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre shell-vial hücre kültürü yöntemiyle influenza A virüsü için duyarlılık 

%100, özgüllük %89.13, pozitif prediktif değer %91.52 ve negatif prediktif değer %100 olarak bulunmuştur. 

Aynı yöntemle influenza B virüsü için ise duyarlılık %100, özgüllük %97.14, pozitif prediktif değer %83.33 ve 

negatif prediktif değer %100 olarak bulunmuştur. In-house hücre kültürü yöntemiyle influenza A virüsü için 

duyarlılık %100, özgüllük %96.73, pozitif prediktif değer %97.29 ve negatif prediktif değer %100 olarak 

bulunmuştur. Aynı yöntemle influenza B virüsü için ise duyarlılık %100, özgüllük %93.71, pozitif prediktif 

değer %69.44 ve negatif prediktif değer %100 olarak bulunmuştur.  

Sonuç: Çalışmamızda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, in-house hücre kültürü yönteminin influenza 

virüslerinin tanısında kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: İnfluenza, kültür, in-house, PZR 

SS-86 

DEVELOPMENT OF RAPID IN-HOUSE CULTURE SYSTEM WHICH 

COULD BE USED IN INFLUENZA DIAGNOSIS 
 
Objective: Influenza viruses are agents of flu disease and they cause a variety of diseases from asymptomatic to 

pneumonia. The laboratory diagnosis of influenza virus infection plays an important role in patient treatment and 

control of epidemics. There are many different methods used in diagnosis. In this study, it is aimed to compare 

the efficiency of two methods; commercial shell vial cell culture and in house cell culture.  

Method: Total 200 samples, from patients who have respiratory tract symptoms and applied to various 

outpatient and clinics of Meram Medical Faculty included to this study. These samples were tested by multiplex 

PCR, commercial shell vial cell culture and in house cell culture system in the same time.  

Result: According to results of shell vial culture method, the sensitivity, specificity, positive predictive, and 

negative predictive value of influenza A virus were 100%, 89.13%, 91.52%, and 100%. In the same method the 

sensitivity, specificity, positive predictive, and negative predictive value of influenza B virus were 100%, 

97.14%, 83.33%, and 100%. According to results of in-house shell vial culture method, the sensitivity, 

specificity, positive predictive, and negative predictive value of influenza A virus were 100%, 96.73%, 97.29%, 

and 100%. In the same method, the sensitivity, specificity, positive predictive, and negative predictive value of 

influenza B virus were 100%, 93.71%, 69.44%, and 100%.  

Conclusion: Regarding the findings of our study, it concluded that the results of in-house cell culture method 

can be used in the laboratory diagnosis of influenza viruses.  

Key words: Influenza, culture, in-house, PCR 
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SS-087 

ELEKTRODİAGNOSTİK ÇALIŞMAYLA DEĞERLENDİRİLEN 

TRAVMATİK PERİFERİK SİNİR YARALANMALARININ ANALİZİ 

Gülten Karaca
* 
, Hilal Gür

**
, Müyesser Aras***

 

*
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 

**
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

***
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Elektronöromiyografi (ENMG) laboratuarına başvuran, travmatik periferik sinir yaralanmalı (TPSY) hastaların 

demografik verilerini, etyolojik faktörleri ve yaralanmanın özelliklerini incelemektir. 

Gereç ve Yöntemler: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

ENMG Laboratuarında Şubat 2015-Şubat 2019 yılları arasında TPSY tanısı ile elektrodiagnostik çalışması 

yapılmış olan hastaların, klinik ve elektromiyografik verileri retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet gibi 

demografik bulgular, etkilenen sinir veya sinirler, etiyolojik faktörler, anatomik lokalizasyon, sinir 

yaralanmasının tipi, yaralanma mekanizması ve şiddeti gibi veriler değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya travmatik periferik sinir yaralanmalı 103 hasta (115 periferik sinir hasarı ve 10 pleksus 

hasarı) dahil edildi. Hastaların 83’ü (%80.6) erkek, 20’si (%16.4) kadındı. Hastaların yaş ortalaması 38.88 (5-

87)’di. Sinir yaralanmalarının dağılımına bakıldığında 94 hastada periferik sinir hasarı, 9 hastada brakial pleksus 

ve 1 hastada lumbosakral pleksus yaralanması saptandı. Travmatik sinir yaralanmalarının %61'i üst ekstremitede 

idi. En sık yaralanan sinir; üst ekstremitede ulnar sinir (%18.4) ve alt ekstremitede siyatik sinir (%17.5) olarak 

tespit edildi. En sık görülen etyolojik faktör motorlu taşıt kazalarına bağlı kırık ve çıkıklar (%58.8) ve bunu 

takiben kesi (%15.8) ile yaralanmalardı. Elektrodiagnostik çalışmalar TPSY'nın %96.1'inin parsiyel ve % 

2.9'unun total lezyon olduğunu gösterdi. Birden fazla sinir yaralanması olan 1 hastada ayrı ayrı sinirlerde 

parsiyel ve total lezyon tespit edildi. 

Sonuç: Travmatik periferik sinir yaralanmaları genç erkeklerde kadınlardan daha sık görülür ve kişinin günlük 

yaşam aktivitelerini ve işe dönüşünü etkilemektedir
1,2,3

. Elektrofizyolojik çalışmalar doğru tanı, doğru 

lokalizasyon ve hasarın şiddetini belirlemeye olanak sağlar. Bununla birlikte, EMG sinirin rezidüel 

fonksiyonunu belirlemeye ve uygun tedavi programını seçmeye yardımcı olur. 

Anahtar Kelimeler:Travmatik periferik sinir yaralanması, Etyoloji,ENMG 

 

SS-087 

THE ANALYSIS OF TRAUMATIC PERIPHERAL NERVE INJURIES 

EVALUATED WITH ELECTRODIAGNOSTIC STUDIES 

Introduction: The aim of this study was to determine the demographic data, etiologic factors and lesion 

characteristics of traumatic peripheral nerve injuries seen in the electroneuromyography (ENMG) laboratory of 

Kırıkkale University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation. 

Methods: This retrospective study included clinical and electromyographic data of patients who underwent an 

electrodiagnostic study for a TPNIs, seen over the period of February 2015-2019 in ENMG laboratory. The main 

outcome measure were the demographic data, etiological factors, anatomical location, type of the nerve injury, 

injury mechanism and severity. 
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Results: One-hundred and three patients with traumatic peripheral nerve injuries(115 nerve injuries and 10 

plexus lesions)  were included in this study.  Eigthy three(80.6%) male and 20(16.4%) female patients with 

mean age of 38.88 years(range 5-87 years) were included. In the distribution of nerve injuries, 94 patients had 

periferic nerve injuries, 9 patients had brachial plexus injury and 1 patient had lumbosacral plexus injury. Sixty-

four percent of the TPNI was located in the upper extremity. The most frequently injured nerve was the ulnar 

nerve(18.4%) in the upper extremity and sciatic nerve(17.5%) in the lower extremity. The most common 

etiological factor was fractures and dislocations(58.8%) which related to motor vehicle accidents, followed by 

penetrating wounds(15.8%). Electrodiagnostic studies showed 96.1% of the TPNIs were partial and 2.9% were 

complete lesions. In one patient with multiple nerve injuries, partial and total lesions were detected in different 

nerves. 

Conclusion: Traumatic peripheral nerve injuries are common in young male people more than female
1,2

. Nerve 

injuries affect activities of daily living and return to work
3
. Electrophysiological studies allow for accurate 

diagnosis and accurate localization and severity. However, the EMG facilitate determine the residual function of 

the nerve and select the appropriate treatment program. 

KeyWords: Traumatic peripheral nerve injury, Etiology,ENMG  
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SS-089 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ’NDE 

TEK CERRAH TARAFINDAN YAPILAN GİRİŞİMSEL İŞLEMLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
Mehmet Kağan Katar

*
, Tutkun Talih

**
 

*
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Yozgat 

**
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri 

 

Amaç: Endoskopi, günümüzde gastrointestinal (Gİ) kanalın mukozal patolojilerinin tanısında en hassas yöntem 

olarak kullanılmaktadır. Gİ kanal hastalıklarının tanısında (diagnostik endoskopi) çok faydalı olduğu gibi, 

tedavisinde de (terapötik endoskopi) çok sık kullanılmaktadır. Terapötik amaçlı olarak mukozal kanamada 

hemostazın sağlanması, neoplastik dokunun rezeksiyonu veya ablasyonu, striktürlerin stentlenmesi ve safra 

kanalı taşlarının çıkarılması gibi çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, Bozok Üniversitesi Araştırma 

ve Uygulama Hastanesi Cerrahi Endoskopi Ünitesi’nde tek cerrah tarafından yapılan girişimsel endoskopik 

işlemleri değerlendirmeyi amaçlamaktayız. 

Yöntem: Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Cerrahi Endoskopi Ünitesi’nde, Aralık 2017-

Aralık 2018 tarihleri arasında çeşitli bölümlerden ve polikliniklerden yönlendirilen üst ve alt gastrointestinal 

sistem endoskopisi yapılan hastalar, hastanenin merkezi bilgi işlem sistemi kullanılarak retrospektifolarak 

incelendi. Bu süre zarfında yapılan toplam tanısal ve girişimsel, gastroskopi, kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi 

sayıları tespit edildi. Hastaların demografik özellikleri, yapılan girişimsel işlemler, komplikasyon durumu 

kaydedildi. 

Bulgular: Endokopi yapılan hastaların yaş ortalaması 51,32±11,87 olup, 403’ü kadın(%53,8), 345 

erkekti(%46,2). Söz konusu sürede, 512 gastroskopi, 236 kolonoskopi, 53 rektosigmoidoskopi olmak üzere 

toplam 801 sayıda endoskopi işlemi yapıldı. 14 hastaya gastroskopik polipektomi (%57 kadın, %43 erkek), 98 

hastaya kolonoskopik polipektomi (%58.5 kadın, %41.5 erkek) uygulandı. 3 hastaya üst GİS kanaması nedeniyle 

gastroskopi yapıldı. Ülser kaynaklı kanama olduğu görülen bu hastalarda kanama, koterizasyonla kontrol altına 

alındı. Ayrıca SVO tanısıyla yoğun bakım yatışı devam eden 12 hastaya peruktan endoskopik gastrostomi açıldı. 

Daha önce dış merkezde sleeve gastrektomi yapılan ve sonrasında gelişen darlık sonucu gastrik stent uygulanan 

1 hastanın stenti endoskopik olarak çıkarıldı. Yapılan işlemlerin hiç birinde herhangi bir komplikasyon 

yaşanmadı. 

Sonuç: GİS endoskopisi, gastrointestinal sistem hastalıklarının teşhisinde altın standarttır. Bunun yanı sıra 

terapötik amaçlı da yaygın olarak kullanılmaktadır. Endoskopi işleminin bir çok komplikasyonu olmasına karşın, 

deneyimli hekim tarafından yapıldığı takdirde komplikasyon oranını çok düşük olmaktadır.  

Anahtar Kelimler: Endoskopi, Girişimsel, Polipektomi 

 

SS-089 

EVALUATİON OF INTERVENTİONAL PROCEDURES BY A SİNGLE 

SURGEON İN THE ENDOSCOPY UNİT OF BOZOK UNİVERSİTY 

HOSPİTAL 

Introduction: Endoscopy is currently used as the most sensitive method in the diagnosis of mucosal pathologies 

of the gastrointestinal (GI) tract. It is very useful in the diagnosis of Gİ tract diseases (diagnostic endoscopy) as 

well as in the treatment (therapeutic endoscopy). For therapeutic purposes, there are various applications such as 

providing haemostasis for mucosal bleeding, resection or ablation of neoplastic tissue, stenting of strictures and 

removal of bile duct stones. In this study, we aimed to evaluate the interventional endoscopic procedures 

performed by a single surgeon at the Surgical Endoscopy Unit of Bozok University Research and Application 
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Hospital. 

Method: The patients who were guided from various departments and policlinics and underwent upper and 

lower gastrointestinal system endoscopy between December 2017 and December 2018 at Bozok University 

Research and Application Hospital Surgical Endoscopy Unit were evaluated retrospectively by using the central 

information processing system of the hospital. Total diagnostic and interventional gastroscopy, colonoscopy and 

rectosigmoidoscopy were determined during this period. Demographic characteristics of the patients, 

interventional procedures and complication status were recorded. 

Results: The mean age of the patients who underwent endoscopy was 51.32 ± 11.87 years, 403 women (53.8%) 

and 345 men (46.2%). During this period, a total of 801 endoscopy procedures were performed, including 512 

gastroscopy, 236 colonoscopy, and 53 rectosigmoidoscopy. Gastroscopic polypectomy was applied to 14 patients 

(57% female, 43% male)  and colonoscopic polypectomy was applied to 98 patients (58.5% female, 41.5% 

male). Gastroscopy was performed in 3 patients due to upper GIS bleeding. It was determined that bleeding was 

caused by peptic ulcer in these patients and bleeding in all patients was controlled by cauterization. In addition, 

12 patients who were in intensive care unit hospitalization with the diagnosis of SVO underwent endoscopic 

gastrostomy. The stent was removed endoscopically in one patient who underwent sleeve gastrectomy and had 

undergone gastric stenting due to stenosis in the external center. No complication occurred in any of the 

procedures. 

Conclusion: GI endoscopy is the gold Standard for the diagnosis of gastrointestinal system diseases. It is also 

widely used for therapeutic purposes. Although there are many complications of the endoscopy procedure, the 

complication rate is very low when performed by an experienced physician. 

Keywords: Endoscopy, Interventional, Polypectomy 
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SS-090 

GERİATRİK HASTALARDA KALÇA KIRIKLARINDA GENEL VE 

REJYONEL ANESTEZİNİN MORBİDİTE-MORTALİTE VE 

HASTANEDE KALMA SÜRELERİNE ETKİLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Ali Başdemirci*, Yasin Tire**, Şeref Otelcioğlu*** 

*Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Kliniği 

**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 

***Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. 

 

Amaç: Bu çalışmada cerrahi olarak tedavi edilen kalça kırıkları sonrasında anestezi tekniğinin geriatrik 

hastalarda böbrek ve karaciğer fonkiyonları, hastanede kalma süreleri ve morbidite-mortalite üzerine yaptıkları 

etkiyi karşılaştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Elektif veya acil olarak kalça kırığı nedeniyle opere edilen 65 yaş ve üzeri 331 hastanın dosyaları 

incelenerek; genel ve rejyonel anestezi olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grubun  yaş, cinsiyet, ASA skoru, ek 

hastalık varlığı, serviste ve yoğun bakımda kalma süreleri, mortalite ve morbiditeleri, preoperatif ve postoperatif 

hemoglobin, hematokrit, BUN, kreatinin, AST, ALT değerleri, intraoperatif kanama miktarları ve yapılan kan 

transfüzyonları ile birlikte  kırık tipi ve yapılan cerrahi yöntemi retrospektif olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Genel anesteziyle karşılaştırıldığında rejyonel anestezi verilen grupta hastanede ve yoğun bakımda 

kalma süreleri, kanama miktarları, yapılan kan transfüzyonu miktarları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük 

bulunmuştur (p<0,05). Her iki grupta preoperatif ve postoperatif karşılaştırılan BUN, kreatinin, AST, ALT, Hct, 

Hgb değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmamıştır (p>0,05). Mortalite ve morbidite 

oranlarına baktığımızda genel anestezi verilen hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur (p<0,05). ASA skorunun yüksekliği ile paralel olarak hem mortalite hemde morbidite oranlarının 

genel anestezi alan grupta istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05). Yaşın 

artması ve ek hastalıkların varlığı mortalite-morbidite oranlarını anlamlı düzeyde yükselttiği belirlenmiştir 

(p<0,05). 

Sonuç: Kalça kırığı operasyonlarında seçilecek olan anestezi yöntemi halen tartışılabilirliğini korumaktadır. 

Fakat bizim yaptığımız çalışma sonucu kanama miktarını azaltması, hastanede kalma süresini kısaltması, 

mortalite ve morbidite oranlarının düşük bulunması nedeniyle rejyonel anestezi daha avantajlı görülmektedir. 

Elde ettiğimiz veriler nöroaksiyel anestezinin tercih edilmesi gerektiğini ortaya koymakta ancak verilerin kısıtlı 

olması mortalite veya diğer sonuçlara ilişkin kesin çıkarımlarda bulunmaya engel olmaktadır. Rejyonel anestezi 

yerinde uygulandığında cerrahi sonuçları iyileştirebilir. 

Anahtar kelimeler: Geriatrik, kalça kırığı, genel anestezi, rejyonel anestezi, mortalite, morbidite, yoğun bakım. 

 

SS-090 

COMPARISON OF EFFECTS OF GENERAL AND REGIONAL 

ANESTHESIA ON MORBIDITY-MORTALITY AND 

HOSPITALISATION TIME IN GERIATRIC HIP FRACTURES 

Aim: In this study we aimed to analyze the effect of the anesthesia tecniques on the liver and kidney function,  

hospitalisation time and mobidity- mortality  in geriatric patients who has hip fractures with surgical treatment. 

Material and Methods:  A total of 331 patients older than 65 who has surgical treatment for hip fractures 

elective or urgency, classified in two groups; regional and general anesthesia. Age, sex, ASA score, co-morbid 
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disease, hospitalisation time of clinic and intensive care unit, mortality, morbidity, preoperative-postoperative 

hemoglobine, hematocrit, BUN ,creatine, SGOT, SGPT parameters, intraoperative loss of blood, necessity of 

blood transfussion and type of fractures of both groups were recorded and evaluated retrospectively. 

Results: In comparison to general anesthesia, in the group of regional anesthesia hospitalisation time in clinic 

and intensive care unit, loss of blood, necessity blood transfussion was significantly lower (p<0,05).  There were 

no significant differences in preoperative-postoperative hemodinamic and biochemical parameters between two 

gorups (p>0,05).  In the group of general anesthesia mortaility and morbidity rates are significantly higher than 

regional anesthesia (p<0,05).  This result was congruent with the rise of ASA score. We evaluated that rise of age 

and containing co-morbid diseases increased the morbidity and mortatility rates significantly (p<0,05). 

Conclusions: Choice of anesthesia techniques in surgery of hip fractures is currently controversial. But in this 

study we evaluated that regional anesthesia has advantages like lower hemorrhage, shorter hospitalisation time 

and lower morbidity-mortality rates. According to our results neuroaxial anesthesia is more prefereable but 

limited datas prevents absolute results of mortality and the other parameters. Regional anesthesia can improve 

the outcomes in appropriate indications and techniques. 

Key Words: Geriatric, hip fractures, general anesthesia, reigonal anesthesia, mortality, morbidity, intensive care 

  



 

 110 
 

SS-091 

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLEN  90 YAŞ ÜSTÜ 

HASTALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ. 

Müge ARIKAN* 

*Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı, Karabük 

 

Dünya nüfusu hızla yaşlanmaktadır. Türk İstatistlik Kurumunun verilerine göre, 2012'de nüfusumuzun %0.11'i 

90 yaş üstündedir. Bunun bir sonucu olarak Yoğun Bakım Ünitelerinde (YBÜ) izlenen yaşlı hasta sayısıda gün 

geçtikçe artmaktadır. Bu hastalar ameliyat sonrası dönemde veya diğer medikal nedenler ile YBÜ'e ihtiyaç 

duymaktadır. YBÜ' de izlenen hastaların küçük bir subgrubunu 90 yaş ve üstü nanogenerian olarak 

sınıflandırılan hastalar oluşturmaktadır. Ancak bu hastaların var olan kronik hastalıkları nedeni ile yüksek 

mortalite riskleri mevcuttur. Bu araştırmamızda hastanemiz YBÜ'lerine kabul edilmiş olan 90 yaş üstü hastaları 

retrospektif olarak analiz ederek, bu hastaların epidemiyolojik özelliklerini, yatış nedenlerini, YBÜ tedavilerini 

ve klinik sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Bu araştırmada, Ocak 2014 ve Ocak 2018 tarihleri arasında 

YBÜ' de yatan 90 yaş ve üzerindeki hastaların verileri hastanemizin dijital veri bankası taranarak retrospektif 

olarak analiz edilmiştir. Hastaların demografik verileri, YBÜ’ ne yatış nedenleri (dahili nedenler; solunumsal, 

kardiyovasküler, nörolojik, gastrointestinal hastalıklar, post kardiyak arrest ve sepsis, veya cerrahi nedenler), 

APACHE II skorları, mekanik ventilasyon (MV) ihtiyaçları ve süreleri, hemodializ gereksinimleri, vazopressör 

ihtiyaçları, YBÜ yatış süreleri ve YBÜ mortalitesi kaydedilmiştir.Belirtilen zaman periyodunda 90 yaş üstü 107 

hasta değerlendirilmeye alındı. Hastaların yaş ortalaması 92.65±2.36 yıl idi ve bunların 72 si kadındı. Ortalama 

APACHE II skoru 23.6±7.2 idi. Hastaların çoğu dahili nedenler ile YBÜ'ne yatırılmıştı (n=82, 76.63%).Bu 

hastaların 64'ü ve cerrahi nedenler ile yatırılanların ise 4'ü YBÜ de öldü (n=68, 63.55%). Dahili ve cerrahi 

hastalar karşılaştırıldığında, YBÜ de yatış sürelerinin daha uzun, YBÜ mortalitelerinin daha fazla, MV ve 

vazopressör ihtiyacının daha çok  olduğu görüldü (Tablo 1). 90 yaş ve üstü hastalar yaşlı populasyonunun küçük 

bir subgrubu olmakla birlikte, sayıları giderek artmaktadır.Yaşlı hastaların YBÜ mortalitesi oldukça yüksektir, 

ancak sadece yaşın mortalite üzerinde etkisi olmadığı çalışmalarda gösterilmiştir.Araştırmamızda dahili nedenler 

ile başvuran hastaların mortalitelerinin yüksek olduğunu gördük, ancak cerrahi hastaların YBÜ takibinden fayda 

sağladıklarını düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler:Yaşlı hasta,Yoğun bakım ünitesi, Mortalite. 

 

SS-091 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 90 YEARS AND OLDER PATIENTS 

FOLLOWED IN INTENSIVE CARE UNIT 

Introductıon: The world population is aging rapidly. According to the Turkey Statistical Institute data, 0.11% of 

the total population is over 90 years of age in 2012. Along with the increase in the number of elderly population, 

the number of elderly patients requiring ICU admission is seen on the rise. These patients with multiple 

comorbidities or after the surgical procedure, they need follow-up in ICU. Although nonagenarians, namely 

individuals aged 90 years and older, represent a small subgroup, they are at high risk of death. The aim of the 

study was to investigated the epidemiologic characteristics, the diagnosis of ICU admission, treatment in ICU, 

and outcomes of elderly patients aged 90 years or more admitted to the ICU.  

Methods: In this study, from January 1st 2014 - January 1st 2018, the medical records of all consecutive patients 

≥90 years admitted to ICUs were reviewed retrospectively. The demografic data, diagnosis of ICU admission 

(medical reasons; respiratory, cardiovascular disease, sepsis, gastrointestinal, neurologic, renal, endocrine 

disease, and emergency or scheduled surgery), Acute Physical and Chronic Healthy Evaluation II (APACHE II) 

score on ICU admission,  and need for mechanical ventilation (MV), the duration of MV use, vasopressors, renal 
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replacement therapy (RRT), the length of ICU stay, and mortality were recorded. 

Results: During this period, a total of 107 nonagenarians were evaluated.The mean age of the patients was 

92.65±2.36 years, and 72 of them were women. The mean score of APHACHE II was 23.6±7.2. Most patients 

were admitted to the medical reasons (n=82, 76.63%). 64 of them and 4 of the surgical patients were died. 

Medical patients had a higher rate of requirement of MV and RRT, and the length of ICU stay, mortality rate 

(Table 1). 

Dıscussıon and Conclusıon: Although 90 years and older patients are a small subgroup of the elderly 

population, their numbers are increasing. Elderly patients have high ICU mortality,but studies have shown that 

only age has no effect on mortality.In our study, we found that the mortality rates of the medical patients were 

high, however, we believe that surgical patients benefit from ICU follow-up. 

  

Tablo 1.Dahili ve cerrahi hastaların demografik ve klinik verilerinin karşılaştırılması. 

 
Dahili  (n=82) Cerrahi (n=25) P 

Yaş (yıl), ort±sd 93.68±2.8  91.54±3.2 0.13 

Kadın Cinsiyet, n (%) 57 (69.51) 15 (60) 0.87 

APACHE II skoru, ort±sd 28.48±6.1 19.22±8.5 <0.001* 

YBÜ yatış süresi (gün), ort±sd 14.46±2.5 3.16±3.1 <0.001* 

MV gereksinimi, n (%) 76 (92.68) 6 (24) <0.001* 

MV süresi (gün), ort±sd 11.64±2.8 1.45±1.1 <0.001* 

Vazopressör gereksinimi, n (%) 68 (82.92) 5 (20) <0.001* 

Mortalite, n (%) 64 (78.04) 4 (16) <0.001* 

APACHE II: Akut fizyolojik ve kronik sağlık değerlendirme skoru, YBÜ: Yoğun bakım ünitesi, MV: Mekanik 

ventilasyon.Veriler ortalama±standart sapma (ort±sd) veya hasta sayısı ve yüzde (n, %) olarak belirtilmiştir. * 

Gruplar arasındaki fark istatistliksel olarak anlamlıdır. 
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SS-092 

PEDİATRİK HASTALARDAN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS  

AUREUS SUŞLARININ ANTIBIYOTİK DİRENÇ PATERNLERİ 

Ali GÜNEŞ
*
,Nida ÖZCAN** 

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, 
**

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 

 

Amaç: Staphylococcus aureus, tüm dünyada toplum ve hastane kaynaklı enfeksiyonlara yol açan en önemli 

etkenlerden biridir. S. aureus, çocukluk çağı yaş grubunda menenjit, osteomiyelit, ciltenfeksiyonları,pnömoni, 

sepsis gibi ciddi enfeksiyonlara sebep olabilir. Özellikle metisilin dirençli izolatlara bağlı enfeksiyonlarpediatrik 

hastalarda tedavi seçeneklerini kısıtlamakta,  hastanede yatış süresi ve hastane maliyetlerinde artışa sebep 

olmaktadır. Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine başvuran 1ay-18 yaş arasındaki 

hastaların klinik örneklerinden izole edilen S. Aureus suşlarının antibiyotik direnç paternleri değerlendirildi. 

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya klinik örneklerinde S. Aureus üremesi saptanan 1ay-18 yaş arasındaki 154 hasta 

dahil edildi. Klinik örnekler %5 koyun kanlı agar (KKA) besiyerine ekildi, 35±2°C’de 16-24 saat inkübe edildi. 

Üreyen Gram (+) etkenler  BD Phoenix 100 (BectonDickinson, A.B.D.) otomatize mikrobiyoloji sistemi ile 

tanımlandı ve antibiyotik duyarlılık testleri çalışıldı. Antibiyotik duyarlılık sonuçları EUCAST Clinical 

breakpoints - bacteria v 5.0 kriterleri uyarınca yorumlandı. Hastaların başvurduğu klinikler, numune türleri ve 

kültür antibiyogram sonuçları değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların% 62,3’sı erkek, % 37,7’i bayanlardan oluşmaktaydı. Hastaların %53.6’sı çocuk 

servisine, %15.2’si ortopedi servisine, % 10.1 KBB servisine, %7.2’si dermatoloji servisine, %5.8’i beyin cerrahi 

servisine ve %7.9’i diğer servislere başvurmuştu. Numuneler % 26.1yara akıntısı, % 23.9 kan, %22.5 

apse, %10.8 boğaz sürüntü örneği, %6.5 trekeal aspirat sıvısı,  %3.6 beyin omurilik sıvısı ve%6.5 ise diğer 

materyallerden oluşmaktaydı. Örneklerden izole edilen S. aureussuşlarının tümüAmpisilin ve Penisiline 

dirençliydi. Suşların hiçbirinde Vankomisin, Linezolid, Teikoplanin ve Quino/dalfopristin’e direnç saptanmadı. 

Suşların %26,8’i metisiline dirençliydi. Eritromisin, Klindamisin, Tetrasiklin, Trimetoprim/sulfametoksazol, 

Rifampisin, Levofloksasin, Moksifloksasinve  Daptomisin direnci sırasıyla % 

21, %18.8, %9.4, %8.7, %5.8, %5.1, %4.3, ve %1.4 olarak saptandı. 

Sonuç: S.aureus izolatlarının yaklaşık dörtte üçü metisiline duyarlıdır. Dolayısıyla penisilin ve ampisilin 

dışındaki beta-laktam antibiyotikler S. aureus enfeksiyonlarının ampirik tedavisinde ilk seçenek olmalıdır. 

Bakteriyel direnç paternlerinin tespiti, uygun tedavi için yol göstererek hastaların mortalite, morbidite ve 

hastanede kalış süresini kısaltır, hastane maliyetlerini düşürür. 

Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus,  antibiyotik direnci, metisilin direnci 

 

SS-092 

ANTİBİOTİC RESİSTANCE PATTERNS OF STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS STRAİNS ISOLATED FROM CLİNİCAL SAMPLES OF 

PEDİATRİC PATİENTS 

Introduction:Staphylococcus aureus is one of the leading agents that cause community and hospital-acquired 

infections worldwide. It may cause serious infections such as meningitis, osteomyelitis, skin infections, 

pneumonia and sepsis in pediatric patients. Inparticular, infections due to methicillin-resistant isolates limit 

treatment options in pediatric patients, leading to increase hospitalization time and hospital costs. Antibiotic 

resistance patterns of S. Aureus strains isolated from clinical samples of patients aging between 1-18 years old 

http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/v_5.0_Breakpoint_Table_01.pdf
http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/v_5.0_Breakpoint_Table_01.pdf
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who were admitted to Dicle University Medical Faculty Hospitals were evaluated in this study. 

Methods:A total of 154 pediatric patients (1 month-18 yearsold), who ise culture grew S. Aureus were included 

in the study.Clinical samples were cultured in 5% sheep blood agar (CCA) medium and incubated at 35 ± 2 ° C 

for 16-24 hours. Thegrowing Gram (+) bacteria were identified and antibiotic susceptibility tests were studied by 

BD Phoenix 100 (BectonDickinson, USA)automated microbiology system. Antibiotic susceptibility results were 

interpreted according to the EUCAST Clinical breakpoints - bacteria v 5.0 criteria. The clinics, sample types and 

culture antibiogram results of the patients were evaluated. 

Results: A total of 96 (62.3%)patients were male and 58 ( 37.7%) were female. Among all patients, 53.6% were 

admitted to the pediatrics, 15.2%  tothe orthopedics, 10.1% to the otorhinolaringology, 7.2% to the dermatology , 

5.8% to the neurosurgical and 7.9% to the other clinics.Clinical samples consisted of wound (26.1%), blood 

(23.9%), abscess (22.5%), throat swab (10.8%), tracheal aspirate (6.5%), cerebrospinal fluid (3.6%) and other 

samples (6.5%). Erythromycin, Clindamycin, Tetracycline, Trimethoprim / sulfamethoxazole, Rifampicin, 

Levofloxacin, Moxifloxacin and Daptomycin resistance were found to be 21%, 18.8%, 9.4%, 8.7%, 5.8%, 5.1%, 

4.3%, and 1.4%, respectively. 

Conclusion: Nearly three quarters of S. Aureus isolates were susceptible to methicillin. Thus, beta-lactam 

antibiotics other than penicilin and ampicillin should be the first choice in empirical treatment of S. Aureus 

infections. Detection of the bacterial resistance patterns leads to proper treatment which reduces the mortality 

and morbidity rates of the patients, shortens the length of hospital stayand decreases hospital costs. 

KeyWords: Staphylococcus aureus,  antibiotics resistance, metisilin resistance 
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SS-094 

NÖROGELİŞİMSEL SÜREÇTE BAĞIRSAK VE BEYİN EKSENİ 

Ceyhan HACIOĞLU*, Fatih KAR**, İbrahim Ethem ŞAHİN*, Fatih DAVRAN* 

*Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Düzce, 

**Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Eskişehir 

Zihinsel bozukluklar ve nörolojik hastalıklar hızla artan tıbbi bir yük haline gelmektedir. Bu konuda kapsamlı 

çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, bu hastalıklar ile ilgili etkili tedaviler geliştirmedeki ilerleme hala etkin bir 

seviyeye ulaşamamıştır. İnsan bağırsağında bulunan mikrobiyal çeşitlilik (bağırsak mikrobiyotası)  ve bunların 

insan sağlığı ve hastalığı üzerindeki etkileri günümüzde hala heyecan verici araştırma alanlarından biridir. 

Doğum sonrası yaşamın erken döneminde iyi dengelenmiş bir mikrobiyal bağırsak kolonizasyonu, nöronal 

gelişim için ve daha sonra ki yaşamda immün homeostazının oluşturulması için gereklidir. Bağırsak-beyin 

psikolojisine göre, bağırsak mikrobiyotası bağırsak-beyin ağının çok önemli bir parçasıdır ve beyin ile 

mikrobiyota, bağırsak ekseni üzerinden iletişimi sağlar. Bağırsak mikrobiyotası-beyin ekseni, bağırsak 

mikrobiyotasının metabolik ürünlerini, enterik sinir sistemini, otonom sinir sistemi içindeki sempatik ve 

parasempatik dalları, sinir-bağışıklık sistemi, nöroendokrin sistemi ve merkezi sinir sistemini içerebilir. Bağırsak 

mikrobiyotası neredeyse bağırsak-beyin, beyin ve zihin ile eş zamanlı olarak gelişir. Bağırsak mikrobiyotası 

çeşitli normal zihinsel süreçleri etkiler ve çok sayıda zihinsel ve nörolojik hastalığın patofizyolojisinde rol oynar. 

Bağırsak mikrobiyotasının beynin fizyolojik, davranışsal ve bilişsel işlevlerini etkileyen kesin mekanizma henüz 

tam olarak anlaşılmamış olmasına rağmen iyi bilinmektedir. Bağırsak mikrobiyotası-beyin ekseni, yakın 

gelecekte beyni korumak için yeni bir yol sağlayabilecek olan bağırsak mikrobiyota ve beyin arasındaki çift 

yönlü bir bilgi ağına işaret eder. Bu nedenle, bu derleme, bağırsak mikrobiyotasının beyindeki etkisi üzerine 

odaklanmış ve bağırsak mikrobiyotasındaki son gelişmelerden bahsetmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bağırsak mikrobiyotası, bağırsak ‑ beyin ekseni, beyin sağlığı 

SS-094 

THE GUT–BRAIN AXIS IN NEURODEVELOPMENT PROCESS 

Mental disorders and neurological diseases are becoming a rapidly increasing medical burden. Although 

extensive studies have been conducted, the progress in developing effective therapies for these diseases has still 

been slow. The microbial communities that reside in the human gut (microbiota) and their impact on human 

health and disease are nowadays one of the most exciting new areas of research. A well-balanced microbial 

intestinal colonization in early postnatal life is necessary for the neuronal development and to establish immune 

homeostasis later in life. According to gut-brain psychology, the gut microbiota is a crucial part of the gut-brain 

network, and it communicates with the brain via the microbiota–gut–brain axis. Gut microbiota-brain axis may 

include gut microbiota and their metabolic products, enteric nervous system, sympathetic and parasympathetic 

branches within the autonomic nervous system, neural-immune system, neuroendocrine system, and central 

nervous system. The gut microbiota almost develops synchronously with the gut-brain, brain, and mind. The gut 

microbiota influences various normal mental processes and is involved in the pathophysiology of numerous 

mental and neurological diseases. It is well-recognized that gut microbiota affects the brain's physiological, 

behavioral, and cognitive functions although its precise mechanism has not yet been fully understood. Gut 

microbiota-brain axis refers to a bidirectional information network between the gut microbiota and the brain, 

which may provide a new way to protect the brain in the near future. Therefore, this review focused on the 

influence of gut microbiota on the brain and described the latest progress in gut microbiota. 

KeyWords: Gut microbiota, gut‑brain axis, brain health 
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SS-095 

AĞLAMANIN NÖROANATOMİSİ 

Emine PETEKKAYA*, Okan GÖNDER**, Kaan YÜCEL*** 

*Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD, İstanbul 

**Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hatay 

 ***Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD, Aksaray 

 

Ağlamak; bir nevi işaret fişeği etkisi yaratarak başkalarının yardım etme isteğini artırmaktadır. Üzüntü, gerginlik 

ya da korku otonom sinir sistemini harekete geçirirken “gözyaşı” çaresizliğin göstergesi olarak yardım isteme 

ağlaması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yardım sunma ağlaması ise sadece olumsuz duygularda değil, olumlu 

duygularda da ortaya çıkmaktadır. Ağlamak teorik olarak dört nedenle gerçekleşmektedir. İlki, irrite edici 

maddelerin teması sonucu gözü kaygan hale getirerek temizlenmesine yardımcı olmaktır. İkincisi refleks 

ağlamadır. Üçüncüsü uyarılmış ağlama,  sıklıkla alerjik veya kimyasal maddelere reaksiyon olarak gelişir. 

Dördüncüsü ise rahatlama amacı ile psikojenik ağlamadır. Bu ağlama çeşitlerinde gözyaşının biyokimyasal 

içerikleri de değişiklik göstermektedir. Emosyonel stres sonucu ağlamak sadece insanlara özgüdür. Emosyonel 

ağlama sırasında yüz mimikleri ve vokalizasyon kullanılarak yardım çağırma ifadesi kuvvetlendirilmektedir. 

Emosyonel ifadelerle ilgili mimik kasları nervus fascialis’in motor çekirdeği tarafından innerve edilir ve buraya 

supplementer motor korteks, rostral singulat motor korteks, primer motor korteks, ventrolateral premotor 

korteks’ten lifler gelir. Kornea ve konjuktiva’dan gelen duyusal girdiler nucleus salivatorius superior’da yer alan 

lakrimal nöronlar isimli bir grup hücrede işlenir. Ağlamak esasen merkezi otonom sinir sistemi (MOSS) ağı ile 

yönetilir. MOSS ağı; serotonin, asetilkolin, adrenalin gibi çeşitli nörotransmitterlerin aktivitesine bağlıdır. Bu 

ağlar telencephalon, diencephalon ve beyin sapında yer alan ve preganglionik sempatik ve parasempatik 

visceromotor çıktıları, solunumu ve nöroendokrin motor nöronları kontrol eden beyin sahalarını içerir. MOSS 

ağını oluşturan yapılar; insular ve medial prefrontal korteks, amigdala ve stria terminalis’in bed nucleus’u, 

hipotalamus, periaqueductal gri cevher, pons’ta yer alan parabrachial Kolliker-Fuse bölgesi, nucleus tractus 

solitarii, medulla oblongata’nın orta retiküler ve ventrolateral bölgeleridir. Bazı durumlarda cerebelllum da bu 

ağın bir parçası olarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ağlamak, vokalizasyon, gözyaşı 

 

SS-095 

THE NEUROANATOMY OF CRYİNG 

Crying creates a rescue flare effect. This increases the willigness of helping others. While sadness, tension or 

fear put the autonomic nervous system into action, tears appear as an indicator of desperation, crying for 

requesting help occurs. Offering help crying occurs not only after negative emotions, but also positive emotions.  

There are four reasons for crying. The first is functioning a a lubricant following exposure to irritants in order to 

clean the eyes. The second reason is reflex crying. The induced cyring develops as a reaction to allergic and 

chemical substances. The psychogenic crying is a way of relief.  The biochemical content varies among crying 

types. Emotional crying is unique to humans. During emotional crying the call for help is strengthened by using 

the facial muscles and vocalization. The mimetic muscles related to emotional expressions are innervated by the 

motor nucleus of the facial nerve. It receives fibers from the supplemantary motor cortex, rostral cingulate motor 

conrtex, primary motor cortex, ventrolatetral premotor cortex.  

The sensory input from cornea and conjuctive is processed in a group of lacrimal nerons located in the superior 

salivary nucleus. Limbic structures such as prefrontal and cingulate cortices and amygdala form an important 

network for the formation of vocalization in mammals. Crying is essantially moderated by the central autonomic 

network (CAN). The CAN is dependent on the activities of several neurotransmitters including serotonin, 

acetylcholine, adrenaline.  The CAN includes brain areas which control the preganglionic sympathetic and 
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parasympathetic visceromotor outputs, respiratory and neuroendocrin motor neurons in telencephalon, 

diencephalon and brainstem. CAN includes these structures; insular and medial prefrontal cortices, amygdana 

and bed nucleus of stria terminalis, hypothalamus, periaqueductal gray matter, Kolliker-Fuse nucleus in pons, 

nucleus of solitary tract, mid-reticular and ventrolateral areas of medulla. In some cases, cerebellum also has 

been considered as part of the network. 

KeyWords:  Crying, vocalization, tear   
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RADYOFREKANS RADYASYONA PRENATAL MARUZİYETİNİN 

KEMİKLEŞME ÜZERİNE ETKİLERİ: 3 NESİL ÇALIŞMA 
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Amaç: Çalışmamızın amacı, 2450MHz radyofrekans-elektromanyetik alana (RF-EMA) prenatal maruziyetin; üç 

nesil sıçan fetüsünde, ön ekstremite kemiklerinde kemikleşmeyi değerlendirmektir. 

Materyal ve Method: Çalışmada Wistar Albino cinsi 12 adet dişi ve 4 adet erkek sıçan kullanıldı.1 erkek ve 3 

dişi sıçandan oluşan dört gruba bölündü: Kontrol ve üç maruziyet grubu. Maruziyet gruplarına 2450MHz RF-

EMA deney boyunca 12 saat/gün uygulandı. Kontrol grubu RF-EMA’ ya maruz kalmadı, 1. grup erkek sıçan 

maruz kaldı dişi sıçan maruz kalmadı, 2. grup hem erkek hem dişi sıçan maruz kaldı.3. grup erkek sıçan maruz 

kalmadı dişi sıçan maruz kaldı. Döllemeden 30 gün önce 12 saat/gün RF uygulandı.30 günün sonunda tüm 

gruplar döllendirildi. Gestasyonel dönemin 18. gününde her gruptan bir gebe sıçan genel anestezi altında 

dekapite edilerek fetüsler alındı.İkili iskelet boyama yöntemi kullanılarak kemikleşme değerlendirildi.Diğer iki 

gebe sıçan normal gebelik sürecini tamamlayarak nesil çalışmalarında kullanıldı. 

Bulgular: Birinci ve ikinci nesil fetüslerde total kemik uzunluğu, kemikleşme sergileyen bölge uzunluğu ve 

kemikleşme yüzde oranı kontrol grubuna göre maruziyet gruplarında kayda değer arttı.Üçüncü nesil fetüslerde, 

calavicula ve scapulada kontrol grubu kemikleşme yüzde oranı maruziyet gruplarına göre kayda değer arttı 

ancak humerus, radıus ve ulnada kemikleşme yüzde oranı kontrole göre maruziyet gruplarında kayda değer artış 

gösterdi (p<0.001). 

Tartışma: Verilerimiz, RF-EMA’nın primer kemikleşmeyi arttırdığını göstermektedir. RF sinyalleri kemik 

mineralizasyonunu ve kemiğin yoğunluğunu değiştirmiştir.  

Teşekkürler: Bu çalışma ERUBAP; Proje numarası: TCD-2017-7275 desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimler: RF-EMA, Kemikleşme, Nesil. 

 

SS-096 

THE EFFECTS ON OSSIFICATION OF PRENATAL EXPOSURE TO 

RADIOFREQUENCY RADIATION: 3-GENERATION STUDY 

Aim:The aim of our study was to evaluate prenatal exposure to 2450MHz radiofrequency-electromagnetic field 

(RF-EMF) which the ossification of the anterior extremities bones in three generation rat fetuses. 

Material and Methods:Wistar Albino genus 12 female rats and 4 male rats were used this study.They were 

divided into a control and three exposure groups including a male and three female rats.The exposure groups 

were exposed by 2450 MHz RF-EMF 12h/day through experiment.Control group was not exposed.1st groups 

were exposed male rat but not exposed female rats. 2nd groups were  exposed both male rat and female rats. 3th 

groups were not exposed male rat and were exposed female rats.Before 30 days from fertilization was exposed 

RF for 12 h/day.At the end of 30 days all groups were fertilized.On the 18th day of gestational period, one 
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pregnant rat from each group was decapitated under general anesthesia and the fetuses were taken.The 

ossification was evaluated by using two skeletal staining method.Two other pregnant rats were used in the 

generation studies. 

Results:Total bone length, ossification area and ossification percentage were increased significantly in the 

exposure groups compared to control group in the first and second generation fetuses.The ossification percentage 

of clavicula and scapula was significantly increased in control compared to exposure groups in the third 

generation fetuses.However the ossification percentage in the humerus, radius and ulna were showed a 

significant increase in exposure groups compared to control group (p <0.001). 

Conclusion: Our data suggest that RF-EMF increases primary ossification. RF signals have changed bone 

mineralization and bone density. 

Acknowledgments:This work was supported by ERUBAP; Project number:TCD-2017-7275. 
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SS-098 

PİLONİDAL SİNÜS HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN 

SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

Tülin ÖZTAŞ*, Muhammet ASENA** 

 *Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi AD  

**Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri AD
  

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı adölesanlarda sık görülen cerrahi patolojilerden biri olan pilonidal sinüs hastalığı 

ile ilişkili faktörlerin incelenmesidir.  

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada 2017- 2019 yılları arasında pilonidal sinüs hastalığı tanısıyla opere   edilen 

19 olgunun sosyodemografik verileri retrospektif olarak incelendi. Aynı yaş grubundaki sağlıklı çocuklardan 

kontrol grubu oluşturuldu. Olguların yaş, cinsiyet, boy, kilo, haftalık banyo yapma sayısı, günlük oturma 

süreleri, vücudun fazla tüylü olup olmadığı, asırı terleme olup olmadığı, ailede pilonidal sinüs öyküsü gibi 

özellikleri değerlendirildi.  

Bulgular: Yaşları 13 ile 17 yıl arasında değişen 19 olgunun 11’i (%57.9) kız çocuğu ve 8’i (%42.1) erkekti. 

Cinsiyet farklılığı ile pilonidal sinüs hastalığı arasında ilişki yoktu.( p>0.05) Pilonidal sinüs hastalığı olan 

çocuklarda pozitif aile öyküsü (%78.9) kontrol grubundan (%15.8) yüksekti (p<0,01). Fazla tüylü bir vücuda 

sahip olma oranı hastalarda (%78.9) olan kontrol grubuna (%5.3) kıyasla daha fazlaydı. (p<0,01). 

Hastaların %84.2 ‘si haftada iki veya daha az ,%15.8’i haftada üç kez banyo yapıyordu. Kontrol 

grubundaysa %47.4’ü haftada iki ve %52.6’sı haftada 3 veya daha fazla banyo yapıyordu. Banyo sıklığı arttıkça 

pilonidal sinüs hastalığı görülme oranı azalıyordu. (p<0.01). Artmış vücut kitle indeksi(>25) olan olgu sayısı 

hastalarda (%42.1), kontrol grubundan (%10.5) daha yüksekti. (p<0.01). Pilonidal sinüs hastalığı olan 

olguların %31.5’inde aşırı terleme vardı, %90’ı gün içerisinde 6 saat veya uzun süreli oturuyordu. Kontrol 

grubuyla karşılaştırıldığında aşırı terleme (%21.5) ve gün içerisinde uzun süreli oturma oranı ( %100 ) benzerdi. 

Sonuç: Cinsiyet, uzun süreli oturma ve aşırı terleme ile pilonidal sinüs hastalığı arasında ilişki yoktur. Pozitif 

aile öyküsüne sahip olan, haftada iki veya daha az banyo yapan, artmış vücut kitle indeksi olan ve aşırı tüylü 

vücuda sahip olanlarda pilonidal sinus hastalığı daha sık görülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Pilonidal sinüs, çocuk, etiyoloji  

 

SS-098 

SOCIODEMOGRAPHİC FEATURES OF CHİLDREN WITH 

PILONIDAL SINUS DISEASE  

Introduction: The purpose of this study is to examine the factors that are related to pilonidal sinüs disease, 

which is one of the most frequently seen surgical pathology at adolescence.  

Methods: In this study, sociodemographic datas of 19 cases, who were operated for pilonidal sinus diagnosis, 

were examined retrospectively. Control group was formed from same age healty children. Age, sex, height, 

weight, weekly bath count, daily sitting times, existence of excessive hair amount of body, existence of excessive 

sweating and familial pilonidal sinüs history of the cases were evaluated.   

Results: 11 of the 19 cases (%57.9) were female, whereas 8 of them (%42.1) was male. There was no relation 

between sex and pilonidal sinüs disease (p>0.05). Positive family history raito of the children with pilonidal 

sinüs disease (%78.9) was higher than control group (%15.8) data (p<0.01). The ratio of patients having 

excessive hair amount of body (%78.9) was higher in comparison with control group (%5.3) data 

(p<0.01). %84.2 of the patients were having bath 2 times in a week, whereas % 15.8 of them were having 3 
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times or more. As for control group, the ratio of the children taking bath 2 times a week was %47.4, whereas 

ratio of 3 or more times bath takers was %52.6. As bath taking count was increasing, pilonidal sinüs incedence 

ratio was decreasing (p<0.01). The cases of increased body mass index (>25) was higher at patient group 

(%42.1) in comparison with control group (%10.5) data (p<0.01). %31.5 of the cases with pilonidal sinüs disease 

had excessive sweating, and %90 of them had 6 hours or more daily sitting time. In comparison with control 

group, excessive sweating (%21.5) and ratio of long sitting times (%100) was similar for patient group.  

Conclusion: There was no relation between pilonidal sinüs disease and sex, excessive sitting time and excessive 

seating. On the other hand, pilonidal sinüs disease incidence frequency was higher with the patients that have 

positive familial history, two or less weekly bath takers, increased body mass index and excessive hair amount of 

body.  

KeyWords: Pilonidal disease,children, etiology, 
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SS-100 

TİROİD HORMON ANALİZLERİNDE YÜKSEK LİPİD 

DÜZEYLERİNİN ETKİLERİ 

Bilgen ÖZDEMİR
*
, Şebnem KÖSEBALABAN** 

*Sağlık Bakanlığı, Konya Numune Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Konya 

** Sağlık Bakanlığı, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, 

Ankara 

 

Amaç: Tıbbi laboratuvarda yapılan analizlerde endojen veya ekzojen maddelerin yol açtığı interferans 

laboratuvar tıbbı için ciddi bir sorun ve bazen de hasta güvenliği için bir tehdittir. İnterferans, numunenin 

içindeki bir maddenin gerçek analitin ölçümünü etkilemesi olarak tanımlanır. Lipemi (yüksek lipid seviyeleri) 

tarafından yapılan interferans ölçülmesi, sayısal ifade edilmesi zor bir interferanstır. Bu çalışmanın amacı tiroid 

hormon analizlerinde lipeminin etkilerini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: İnterferansı ortaya koymak için bizim yaklaşımımız muhtemel interferan maddeyi aynı 

numunenin alikotlarına artan konsantrasyonlarda eklemektir. Tiroid hormon analizleri kemiluminesans 

immunassay yöntemiyle çalışan Ciba Corning ACS 180 Plus cihazında yapılmıştır. İki hipotiroid, bir ötirod ve 

bir hipertiroid olmak üzere dört farklı serum havuzu hazırlandı. Her havuza farklı deneylerde çalışılmak üzere 

lipemi yapmak için dört faklı material, %20 Intralipid, 500 mg/dL saf kolesterol, 200 mg/dL kolesterol standardı, 

200 mg/dL ve trigliserid standard eklendi.Hazırlanan örneklerin trigliserid, kolesterol, total triiodotironin (TT3), 

total tiroksin (TT4), serbest triiodotironin (FT3), serbest tiroksin (FT4) ve tiroid stimülan hormone (TSH) 

düzeyleri saptandı. Rölatif ve mutlak hatalar hesaplandı. 

Bulgular: Yüksek trigliserid düzeylerinde (<1500 mg/dL) FT3 ve FT4 düzeylerinde artış, TSH düzeylerinde 

düşüş tespit edildi. Aynı etki, rutinde görülebilen yüksek kolesterol düzeylerinde (210-260 mg/dL) de görüldü. 

Sonuç: Sonuç olarak, tiroid hormon analizleri açlık serumunda yapılmalıdır. Parenteral beslenme alan hastaların 

tiroid hormon sonuçları da dikkatlice değerlendirilmelidir. 

Anahtar kelimeler: Lipemi, interferans, tiroid hormon analizi, hasta güvenliği 

 

SS-100 

THE EFFECT OF HIGH LIPID LEVELS ON THE THYROID 

HORMONE ANALYSIS 

Introduction: Interference caused by endogenous and exogenous substances with assays for clinical analytes is 

a serious problem for laboratory medicine and a hazard for patient safety. Interference is defined as the effect of 

a substance present in the sample that alters the real measurement of the analyte. The interference caused by 

lipemia (high lipid levels) has been difficult to quantify with a measurable entity. The aim of this study is to 

investigate the effect of lipemia on thyroid hormone analysis. 

Methods: To identify the interference, our approach was to add serially higher concentrations of the putative 

interferent to aliquots of the same sample. It was used Ciba Corning ACS 180 Plus analyzer using 

chemiluminescent immunoassay. Four different sera pool was prepared; two hypothyroid, one euthyroid and one 

hyperthyroid. Four groups of experiments were made by adding 20% Intralipid 
TM

, by adding 500 mg/dL 

cholesterol, by adding 200 mg/dL cholesterol standard, by adding 200 mg/dL triglyceride standard to each serum 

pool in each time. Serum levels of triglyceride, cholesterol, total triiodothyronine (TT3), total thyroxine (TT4), 

free triiodothyronine (FT3), free thyroxine (FT4) and thyroid stimulating hormone (TSH) were determined. 

Relative and absolute errors were calculated.  
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Results: An increase in FT3 and FT4 concentrations and a decrease in TSH concentration were found at very high 

levels of triglyceride (>1500 mg/dL). The same effect was detected at high cholesterol levels which could be 

seen clinically (210-260 mg/dL). 

Conclusion: As a result, thyroid hormone analysis must be performed in fasting specimens. The results of 

thyroid hormone levels of patients receiving parenteral nutrition must be carefully evaluated. 

Key Words; Lipemia, Interference, Thyroid Hormone analysis, Patient safety  
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SS-101 

ROMATOİD ARTRİTE SEKONDER AMİLOİD GUATR: OLGU 

SUNUMU 

Taşkın ERKİNÜRESİN* 

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, Bursa 

 

Amaç: Amiloid guatr tiroidin belirgin büyümesi ve tiroid parenkiminde amiloid birikimi olarak tanımlanır. 

Amiloid guatr ilk kez 1858 yılında Beckmann tarafından tanımlanmıştır. Amiloid guatrların çoğu kronik bir 

hastalık sonrasında görülen sekonder amiloidoza bağlı gelişmiş olgulardır. Hastamızda romatoid artrit nedeniyle 

gelişen ve bası semptomlarına yol açan guatr mevcut olup nadir görülen bu olguyu sunmayı amaçladık. 

Olgu: 20 yıldır romatoid artrit tedavisi gören ve son 7 yıldır kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz 

uygulanan 55 yaşında erkek hasta. Boyunda büyük bir şişkinlik, solunum zorluğu ve yutma güçlüğü şikayetiyle 

hastanemize başvurdu. Muayenesi sonucunda tiroiddeki büyüme guatr veya malignite lehine yorumlandı. Bu 

nedenle hastaya tiroidektomi yapıldı. Histolojk incelemede tiroid foliküllerinin ve kan damarlarının arasında 

diffuz ekstraselüler eozinofilik amorf proteinöz materyel birikimi saptandı. Ayrıca foliküllerin arasında matür 

yağ dokusu da dikkati çekmekteydi. Kristal Viyole ile boyanan kesitlerde ekstraselüler proteinöz materyelde 

metakromatik boyanma saptandı. Kongo Red ile boyanan kesitlerde de bu materyel polarize ışıkta elma yeşili 

çift kırınım göstermekteydi. Bu bulgular temelinde olgu amiloid guatr olarak teşhis edildi.  

Tartışma:  Amiloidoz dokularda ekstraselüler alanda çözünmeyen proteinlerin oluşumundan kaynaklanan bir 

hastalıktır. Amiloidozun primer, sekonder ve kalıtsal olmak üzere 3 ana tipi vardır. Primer amiloidozun nedeni 

bilinmemektedir ve genellikle AL amiloidin birikmesiyle ilişkilidir. AL amiloidozu genellikle multiple 

miyelomda görülür. Sekonder amiloidoz genellikle AA amiloidin birikmesiyle ilişkili diyabet, tüberküloz, 

romatoid artrit ve inflamatuar barsak hastalığı gibi kronik hastalıklardan kaynaklanır. Kalıtsal amiloidoz nadirdir 

ve nesilden nesile geçebilir. En sık transtiretin proteini birikimiyle oluşur. Amiloid guatr varlığı tiroidin medüller 

karsinomu, multiple miyelom, romatoid artrit, hyalinize trabeküler adenom, soliter plazmasitom, infeksiyonlar 

ve ailevi Akdeniz ateşinin ayırıcı tanısını doğurur. Kesin tanı cerrahi numunenin histolojik incelenmesiyle konur. 

Sistemik amiloidozun etkili bir tedavisi yoktur. Kolşisin ailevi Akdeniz ateşinde amiloid birikimini önleyebilir. 

Amiloid guatr hastalarında tercih edilen tedavi bası semptomlarını ortadan kaldırmak için total tiroidektomidir.  

Sonuç: Amiloidoza yol açabilecek kronik hastalıkları olan olgularda gelişen guatrda tanıda öncelikle amiloid 

guatr akla gelmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Amiloid guatr, romatoid artrit, sekonder amiloidoz, tiroid 

 

SS-101 

AMYLOID GOITRE SECONDARY TO RHEUMATOID ARTHRITIS: 

CASE REPORT 

Introduction: Amyloid goitre is defined as a pronounced growth of thyroid and amyloid deposition in thyroid 

parenchyma. Amyloid goiter was first described by Beckmann in 1858. Most of the amyloid goiters are 

developed due to secondary amyloidosis after a chronic disease. In our patient, we aimed to present a rare case 

of goiter which developed due to rheumatoid arthritis and caused pressure symptoms. 

Case: A 55-year-old male patient with rheumatoid arthritis for 20 years who had undergone hemodialysis for 

chronic renal failure for the last 7 years. She was admitted to our hospital with big swelling of the neck,  

respiratory difficulty  and dysphagia. As a result of the examination, the growth in thyroid was interpreted in 

favor of goiter or malignancy. Therefore, the patient underwent thyroidectomy. Histological examination 
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revealed diffuse extracellular eosinophilic amorphous proteinous material accumulation between the thyroid 

follicles and blood vessels. In addition, mature adipose tissue was also noted among the follicles. Methacromatic 

staining was detected in extracellular protein material in the stained sections crystal viola. Congo red stained 

sections in this material showed an apple-green   birefringence under the polarized light . Based on these 

findings, the case was diagnosed as amyloid goiter. 

Discussion: Amyloidosis is a disease caused by the formation of insoluble proteins in the extracellular space. 

There are three main types of amyloidosis: primary, secondary and hereditary. The cause of primary amyloidosis 

is unknown and is usually associated with the accumulation of AL amyloid. AL amyloidosis is usually seen in 

multiple myeloma. Secondary amyloidosis is usually caused by chronic diseases such as diabetes, tuberculosis, 

rheumatoid arthritis and inflammatory bowel disease associated with the accumulation of AA amyloid. 

Hereditary amyloidosis is rare and can pass from generation to generation. It occurs most often with the 

accumulation of transthyretin protein. The presence of amyloid goitre causes the differential diagnosis of thyroid 

medullary carcinoma, multiple myeloma, rheumatoid arthritis, hyalinized trabecular adenoma, solitary 

plasmacytoma, infections and familial Mediterranean fever. The definitive diagnosis is made by histological 

examination of the surgical specimen. There is no effective treatment for systemic amyloidosis. Colchicine can 

prevent amyloid accumulation in familial Mediterranean fever. The preferred treatment in amyloid goiter 

patients is total thyroidectomy to eliminate the symptoms of compression. 

Conclusion: Amyloid goiter should be considered in the diagnosis of goitre in patients with chronic diseases 

that may cause amyloidosis. 

Keywords: Amyloid goiter, rheumatoid arthritis, secondary amyloidosis, thyroid 

 

 
 

Resim 1: Yapılan doku kesitlerinde ortada bir adet tiroid folikülü ve çevresinde yaygın bir şekilde ekstraselüler 

homojen eozinofilik amorf proteinöz materyel birikimi görülmektedir. (H&E, 40X) 
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SS-103 

ANESTEZİ İNDÜKSİYONUNDAN ÖNCE UYGULANAN FENTANİL, 

MİDAZOLAM VE DEKSMEDETOMİDİNİN, QT İNTERVALİ VE QT 

DİSPERSİYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Alpay Ateş*, ,Sinan Gürsoy** 

*Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. 

**Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. 

 

Amaç: genel anestezi alacak hastalarda anestezi indüksiyonundan önce verilen fentanil, midazolam ve 

deksmedetomidinin QT intervali(QT) ve QT dispersiyonu(QTd) üzerine etkilerini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma etik kurul ve hastaların onayı alındıktan sonra, batın operasyonu geçirecek 80 hasta 

üzerinde gerçekleştirildi. QT mesafesini etkileyecek ilaç kullanan ve hastalığı olan hastalar çalışma dışı 

bırakıldı. Ayrıca operasyon sırasında antikolinerjik, vasopressör, vasodilatatör, hipotansif ilaç kullanılan hastalar 

çalışmadan çıkarıldı. Hastalar rastgele 20’şer kişilik 4 gruba ayrıldı. Anestezi indüksiyonundan 5 dakika önce; 1. 

Gruba(grup D) 1 µgkg
-1 

deksmedetomidin,  2. Gruba(grup F) 2 µgkg
-1 

fentanil, 3. Gruba(grup M) 0,05 mgkg
-1 

midazolam, 4. (Kontrol) gruba(grup S) serum fizyolojik uygulandı. Standart olarak bütün hastaların anestezi 

indüksiyonu 4-7 mgkg
-1 

 tiyopental sodyum ile, kas gevşemesi 0,5 mgkg
-1 

 roküronyum ile sağlandı. İdamede 

ise % 50 O2/N2O karışım içinde % 1,5 – 2,5 sevofluran kullanıldı. Çalışma ilaçlarının uygulanmasından itibaren 

sekiz ayrı zamanda sistolik kan basıncı(SKB), diastolik kan basıncı(DKB), ortalama kan basıncı(OKB), kalp 

atım hızı (KAH), satürasyon O2(SpO2 )değerleri ve QT, QTc(düzeltilmiş QT), QTd intervalleri kaydedildi. 

Bulgular: Gruplar arasında yaş, ağırlık ve cinsiyet açısından fark yoktu (p>0,05). SKB, DKB, OKB, KAH, 

değerlerinin midazolam, fentanil ve kontrol grupları arasındaki farklılığı önemsiz bulundu (p>0,05). Midazolam, 

fentanil ve kontrol gruplarında SKB, DKB, OKB ve KAH değerleri entübasyondan sonra bazal değerlere göre 

yükseldi (P<0.05). QTc ve QTd değerleri açısından gruplar arasında fark yoktu (P0.05).  Tüm gruplarda  

endotrakeal entübasyon sonrası bazal değerlere göre QTc ve QTd sürelerinde anlamlı  uzama görüldü (P<0.05). 

Sonuç: Sonuç olarak; laringoskopi, endotrakeal entübasyon ve cerrahi uyarının neden olduğu QTc ve QTd 

sürelerindeki artış, anestezi indüksiyonu öncesi uygulanan deksmedetomidin, fentanil ve midazolam ile 

azaltılamamıştır. 

Anahtar kelimeler: Fentanil, midazolam, deksmedetomidin, QT intervali. 

 

SS-103 

COMPARISON OF EFFECTS OF FENTANYL, MIDAZOLAM AND 

DEKSMEDETOMIDINE APPLIED BEFORE ANESTHESIA 

INDUCTION ON QT INTERVAL AND QT DISPERSION 

Aim: The objective of this study is to investigate the effects of fentanyl, midazolam and dexmedetomidine used 

to decrease the stres that administered before induction of general anaesthesia on the QT interval(QT) and QT 

dispersion(QTd). 

Methods: After the approval of the ethics committee and the patients, the study was carried out on 80 patients 

who would undergo surgery. Patients who were on medications that used to affect the QT distance and who had 

disease were excluded from the study. In addition, patients who used anticholinergic, vasopressor, vasodilator, 

hypotensive medication during the operation were excluded from the study. The patients had divided four 

groups. These groups are planned group I (group D) 1 µgkg
-1

 of dexmedetomidin, group 2(group F)2 µgkg
-1  

of 

fentanyl, group 3(group M) 0,05 mg.kg
-1

 of midazolam and group 4 (group S)(control group) 0,9% saline 



 

 126 
 

solution. The values are recorded different 8 times. Values of systolic blood pressure(SKB), diastolic blood 

pressure(DKB), mean blood pressure(OKB),heart rate( KAH), saturation O2(SpO2) and intervals of QT, 

QTc(correct QT), QTd are recorded. 

Result: There was no difference between groups in terms of age, weight and gender (p>0.05) 

Midazolam,fentanyl and control groups between values of SKB,DKB,OKB and KAH was insignificant 

difference (p0,05). In the midazolam, fentanyl and control groups, SKB, DKB, OKB and KAH values were 

higher than baseline values after intubation (p<0.05) There was no difference between the groups in terms of 

QTc and QTD values (p > 0.05) There was a significant increase in QTc and QTd times in all groups after 

endotracheal intubation compared to baseline values (p<0.05). 

As a result, the increase in QTc and QTd periods caused by laryngoscopy, endotracheal intubation and surgical 

stimulation was not reduced by dexmedetomidine, fentanyl and midazolam administered before induction of 

anaesthesia.  

Keywords: Fentanyl, midazolam, dexmedetomidin, QT interval. 
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SS-104 

AĞIZ İÇİ VE YÜZ DEFEKTLERİNE 3 BOYUTLU YAKLAŞIM  

Gökçe Soğancı Ünsal*  

*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ANKARA 

 

Diş hekimliğinde protetik rehabilitasyon sadece diş ve çene bölgesiyle sınırlı kalmamakta, yüz bölgesini içeren 

defektleri de kapsamaktadır. Tümör, travma veya konjenital sebeplerle çene-yüz bölgesinde oluşan kayıpların 

rehabilitasyonu karmaşık, yapımı zor ve estetik olarak kabullenebilirliği tartışmalı olmaktadır. Son zamanlarda 

teknolojideki gelişmelerle kompleks vakaların çözümünün sağlanması ve estetik başarıların artması söz konusu 

olmuştur. 3 boyutlu modelleme programları ve yazıcılarla geleneksel yöntemlere göre daha uyumlu, estetik 

protezler yapılabilmekte ve zamandan tasarruf sağlanabilmektedir.  

Amaç: Bu çalışmada ağız, çene-yüz bölgesindeki defektler için bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarımlar ve yeni 

gelişmeler anlatılacak ve bunların geleneksel yöntemle kıyaslaması vaka örnekleri üzerinden yapılacaktır.  

Gereç ve Yöntem: Çene-yüz ve ağız içinden doğrudan veya model üzerinden yapılan tarama ya da bilgisayarlı 

tomografi ile elde edilen veriler tasarım için kullanılmaktadır. Veriler stl uzantılı dosyalara çevrilerek çeşitli 

yazılım programları aracılığıyla 3 boyutlu modellere dönüştürülmektedir. Dijital ortamda oluşturulan bu 

modeller 3 boyutlu yazıcılar yardımıyla farklı materyallerden üretilebilmekte veya üzerinde tasarımlar yapılarak 

alt yapılar oluşturulabilmektedir. Eksik uzuvların tamamlanabilmesi için simetrisi olan organlarda ayna 

görüntüsünden faydanılmaktadır. Tek olan organların eksikliklerinde ise daha önce sağlıklı bireylerin taranması 

ile elde edilen veri kümelerinden yararlanılmaktadır. Ağız içi defektlerde ise alt yapı metal veya rezin esaslı 

materyallerden 3 boyutlu yazıcılar ya da lazer sinterleme teknikleriyle üretilebilmekte böylece tutucu ve uyumlu 

protezler elde edilebilmektedir.  

Bulgular ve Sonuç: Yüz bölgesindeki defektlerin dijital ortamda tamamlanabilmesi fonksiyonel uyumu, estetiği 

ve doğallığı yakalama imkanı sunmaktadır. Ağız içindeki komplike defektler için uyumlu alt yapının 

oluşturulması da 3 boyutlu tasarım ve üretim teknolojisiyle mümkün hale gelmiştir. Geleneksel yöntemlere 

kıyasla 3 boyutlu tasarım ve üretim sistemleri hasta ve hekim açısından pek çok avantaj oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: 3D teknoloji, maksillofasiyal, defekt, intra-oral 

SS-104 

3 DİMENSİONAL APPROACH TO INTRA-ORAL AND FACİAL 

DEFECTS 

Prosthetic rehabilitation in dentistry is not limited only in intra-oral area but also involves the defects in 

maxillofacial area.  Rehabilitation of maxillo-facial defects due to the tumor, trauma and congenital reasons can 

be challenging and difficult to accept in terms of esthetics. Nowadays, there is an increase in solving the 

complex cases and better esthetic results with using technological developments. Comparing to conventional 

techniques, 3D modelling programmes and printers can ensure well fitted and esthetic prostheses.  

Aim:Computer aided 3D design and novel develoments about treatments of oral and maxillofacial defects will 

be compare with conventional methods on cases in this study.  

Materials and Methods:Data obtained from computed tomography or scanned models or intra-oral area can be 

used for 3D design. Data are converted into stl folders using software and 3D models are created. 3D models or 

frameworks are produced using 3D printers from different materials. Missing organs can be obtained from 

mirror image of healty organs when theses organs are symmetrical. Assymetrical deficiencies can be produced 

from data cloud obtained from organs of healty individuals, scanned previously. Selective laser sintering 

technique or 3D printers can be used in intra-oral defects and can provide well-fitted prostheses.  

Results and Conclusion: Restoring the maxillofacial defects with digital technology assures functional 



 

 128 
 

compatibility, esthetic and naturality. Well-fitted frameworks for complex intra-oral defects can be achieved with 

3D design and manufacturing systems. Digital technologies have advantages over conventional methods both for 

patient and clinician. 

Key Word: 3D technology, maxillofacial, defects, intra-oral 
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SS-105 

ÇOCUK VE ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA KORNEA BİYOMEKANİK 

ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Mehmet Taş* 

*
Özel Batman Dünya Hastanesi 

 

Amaç: Sağlıklı çocuk ve erişkin olgularda  korneal biyomekanik özellikler ve göziçi basınç değerlerini 

karşılaştırmak. 

Gereç ve yöntemler:Oküler Response Analizer  (ORA)  ile ölçüm alınan sağlıklı 116  olgunun  232  gözü 

değerlendirildi. 8-18 yaş arası  olgular (56  hasta-112 göz)  Grup1,  19-39 yaş arası olgular ( 60 hasta-120 göz) 

Grup2 olarak sınıflandırıldı. Korneal histerezis (CH), Korneal direnç faktör (CRF), Korneadan bağımsız göziçi 

basıncı (İOPcc) ve Goldman uyumlu göziçi basıncı (İOPg) ölçümleri karşılaştırıldı. Çalışmaya  korneada ödem, 

korneada skar , nefelyon ve keratopatisi olan , glokom , keratokonus, yüksek miyopi ve hipermetropisi olan 

olgular dahil edilmedi. 

Bulgular: Grup 1’de 30’u kız ,26’si erkek olgu vardı  ve yaş ortalamaları  14.14(8-18 yaş),  idi.  Grup 2’de  33’ü 

kadın  ,27’si erkek  olgu vardı ve yaş ortalamaları  29.1(19-39) idi. Ortalama İOPg değeri  Grup 1’de 

15.95±3.80,  Grup 2’de 16.2±3.68 idi. Ortalama İOPcc değeri  Grup 1’de 16.09±2.98 , Grup 2’de 16.44±3.05  

idi. Ortalama CH değeri   Grup 1’de  10.66±2.35, Grup 2’de   10.56±2.49  idi. Ortalama CRF değeri   Grup 1’de   

10.77±2.74,  Grup 2’de   10.77±2.80  idi.  

Sonuç: Gruplar arasında korneal histerezis (CH), korneal direnç faktör (CRF), korneadan bağımsız göziçi 

basıncı (İOPcc) ve goldman uyumlu göziçi basıncı (İOPg) açısından istatistiksel olarak  anlamlı bir fark yoktu. 

İki gruptaki  bayan ve erkek olgular cinsiyet açısından karşılaştırıldı.Tüm parametrelerde istatistiksel olarak  

anlamlı bir fark bulunamadı. Ayrıca çocuklarda 13 yaştan küçük olgularla , 13 yaştan büyük olgular (13-18 yaş) 

karşılaştırıldı.Tüm parametrelerde anlamlı fark bulunamadı. 

Anahtar Kelimeler: Kornea biyomekaniği, okular response analizer, çocuk 

SS-105 

 COMPARISON OF CORNEA BIOMECHANICAL PROPERTIES IN 

HEALTHY CHILDREN AND ADULTS 

Introduction:To compare the corneal biomechanical properties and intraocular pressure values in healthy 

children and adults  

Methods: There were 116 healthy subjects  (232 eyes )  included  in this study.The subjects were divided into 2 

groups  (Group 1: 56 subjects aged between 8-18,  Group 2:  60  subjects aged between 19-39 ) . Corneal 

hysteresis (CH), corneal resistance factor (CRF), intraocular  pressure (İOPg), and corneal-compensated IOP 

(İOPcc)  were obtained for each subject by the ocular response  analyzer (ORA).  

Patients with corneal edema, corneal scar, nephelion , keratopathy  and with glaucoma, keratoconus, high 

myopia and hypermetropia were excluded from the study.  

Results: In group 1, 30 were girls, 26 were boys and the mean age was 14.14 (8-18 years).  

In Group 2, 33 were female, 27 were male and the mean age was 29.1 (19-39 years). 

The mean IOPg  levels were 15.95±3.80  in  Group 1 ; 16.2±3.68 in  Group 2 .The mean IOPcc levels were 

16.09±2.98  in Group 1 ; 16.44±3.05  in Group 2 .The mean  CH  levels were 10.66±2.35 in Group 1 ; 

10.56±2.49  in Group 2 .The mean CRF  levels were 10.77±2.74 in Group 1 ; 10.77±2.80  in Group 2 . 

Conclusion: There was no significant difference between two groups in IOPg, IOPcc, CH and CRF.  In addition, 

male and female cases were compared in terms of gender  . No significant difference was found in all groups in 
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all parameters.  Children under 13 years of age were compared with cases older than 13 years. No significant 

difference was found in all parameters 

KeyWords: Children, corneal hysteresis, ocular response analyzer 
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SS-106 

YAŞLILARDA KANITA DAYALI TIP DIŞI UYGULAMALARIN 

KULLANIM SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Senem Şaş
*
, Mustafa Yemliha Ayhan

* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Kırşehir  

 

Amaç: Yaşlılarda kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların kullanım sıklığının değerlendirilmesi ve tercih edilen 

yöntemlerin belirlenmesidir. 

Gereç ve yöntemler: Bu araştırmaya hastanemize 30.01.18-30.04.18 tarihleri arasında başvuran hastalar alındı. 

Çalışmaya 65 yaş üstü kronik kas iskelet sistem hastalığı olan soruları cevaplayabilecek olan 219 kadın (162)  ve 

erkek (57) olgu alındı. Olguların tercih ettiği yöntemlerin kullanımı anket yoluyla sağlandı.  

Sonuç: Araştırmaya katılan olguların yaş ortalaması 69,52±4,73, 162 (%74) kadın, 57 (%26) erkek idi. 

Çalışmaya katılanların %91,3 komorbid hastalığı vardı. %88.6 kanıta dayalı tıp dışı kullanımı mevcuttu. Kanıta 

dayalı tıp dışı uygulamaların %14.9’sı doktor,%13.8 fizyoterapist, %5.6 hemşire, %10.3 din görevlisi,%54.9 

diğer kişiler tarafından yapılmıştır. En çok tercih edilen yöntem şifalı su (%79,4) idi. Kanıta dayalı tıp dışı 

yöntemlerinden olguların %85,5’i fayda görürken,%1.5’u zarar gördüğünü ifade etmiştir. 

Tablo 1: Çalışmaya dahil edilen olguların kanıta dayalı tıp dışı yöntemleri kullanma oranları 

Hacamat 38 (%19.6) 

Şifalı su 154 (%79,4) 

Kırık çıkıkçı 22 (%11.3) 

Yoga 1 (%0.05) 

Masaj 86(%44.3) 

Masaj cihazı 8 (%4.1) 

İp bağlama 31 (%16) 

Sülük  12(%6.2) 

Balık sarma 4 (%2.1) 

Türbe okutma 56 (%28.9) 

Kurşun dökme 13 (%6.5) 

Vitamin Mineral 149 (%74.1) 

Bitkisel 135 (%67.2) 

Akupunktur 4 (%2.1) 

Ozon 3(%1.5) 

Nöralterapi 0(%0) 

 

Sonuç: Modern tıpta gelişmeler olmasına rağmen, kas iskelet sistem hastalığı olanlar sıklıkla kanıta dayalı tıp 

dışı yöntemlere başvurmaktadır.  Ancak başvuranların çoğu hekim önerisi dışında aile, çevre gibi yakın kişilerin 

etkisiyle olmaktadır. Ayrıca, bu çalışmada hastaların yarıdan fazlasına alanında eğitilmemiş kişiler tarafından 

uygulandığı tespit edilmiştir. Bunun yanında, komorbid hastalıklarda kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların 

kullanımın arttığı belirlenmiştir. Kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların yöntemlerinin yan etkilerinin modern tıp 

tedavilerinden daha az yan etkisi olduğu düşünülmektedir. Hekimlerin kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların 

yöntemleri konusunda bilgisinin artması ve hastalarını olası komplikasyonlardan koruması için gereklidir. Bu 

uygulamaların alanında eğitimli kişiler tarafından yapılması sağlanmalıdır. 

Anahtar kelimeler: yaşlı, modern tıp yöntemleri, lökomotor sistem hastalıkları, kanıta dayalı tıp 

SS-106 

EVALUATION OF THE FREQUENCY OF NON-EVİDENCE BASED 
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MEDİCİNE IN THE ELDERLY 

Introduction: To determine the frequency of use of non-evidence based medicine and the most preferred 

method 

Methods: Patients who applied to the hospital between 30.01.18-30.04.18 were included in this study. A total of 

219 (57 male and 162 female ) patients with chronic musculoskeletal disease over the age of 65 who were able to 

answer questions were included in the study. The form of using non-evidence based medicine methods and data 

were collected.  

Results: The mean age of the participants was 69,52 ± 4,73, 162 (74 %) were female and 57 (26 %) were male. 

91.3 % of those participating in the study had comorbid disease. 88.6 % non-evidence based medicine usage 

were recorded. Practitioners of the applications are 14.9 %  physicians, 13.8 % physiotherapists, 5.6 % nurses, 

10.3 % religious officers and 54.9% others. The most preferred method was 79.4 % of mineral spring. While 

85.5% of the cases were benefiting from the evidence-based non-medical methods, 1.5% stated that they 

suffered damage. 

Table 1: Proportion of using evidence-based non-medical methods in cases included in the study 

 

Hajamat  38 (19.6%) 

Healing water  154 (79.4%) 

Fractured dislocator  22 (11.3%) 

Yoga  1 (0.05%) 

Massage  86 (44.3%) 

Massage device  8 (4.1%) 

Rope binding  31 (16%) 

Leech  12 (6.2%) 

Fish wrapping  4 (2.1%) 

Tomb reading  56 (28.9%) 

Lead cast  13 (6.5%) 

Vitamin Mineral  149 (74.1%) 

Phytotherapy   135 (67.2%) 

Acupuncture  4 (2.1%) 

Ozone  3 (1.5%) 

Neural therapy 0 ( 0%) 

Conclusion: Although developments in modern medicine are common, those with musculoskeletal disease often 

refer to non-evidence-based methods. However, most of the applicants are not affected by the doctor's 

recommendation, but by the influence of close relatives such as the family and the environment. In addition, 

more than half of the patients in this study were found to be administered by untrained people. Besides, it has 

been determined that the use of non-evidence-based medicine in comorbid diseases increases. Side effects of the 

methods of evidence-based non-medical applications are considered to have fewer side effects than modern 

medical therapies. It is necessary for the physicians to increase their knowledge about methods of non-medical 

applications and to protect their patients from possible complications. These practices should be provided by 

trained people. 

Key words: Elderly, Modern Medical Methods, Locomotor system disease, evidence based medicine 
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SS-108 

ACİL KOLOREKTAL CERRAHİ YAPILAN HASTALARDA CR-

POSSUM VE NECR SKORUNUN KARŞILAŞTIRILMASI 

Ahmet ERDOĞAN
*
, Sadettin ER

**
, Cengiz CEYLAN

**
, Sabri ÖZDEN

** 

*Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye 

**SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye 

 

Amaç: Tüm acil cerrahilerde olduğu gibi, acil kolorektal cerrahilerde(AKC) de mortalite ve morbidite oranı 

yüksektir. Mortalite riskinin belirlenmesi, ameliyat sonrası hastaların nasıl bir bakımı ihtiyacı olabileceğini 

bilmek için önemlidir. Postoperatif dönemde mortaliteyi tahmin etmede fizyolojik ve operatif parametreleri 

içeren modeller geliştirilmiştir.  Colorectal Physiological and Operative Severity Score for the enumeration of 

Morbidity and Mortality (CR-POSSUM) ve Numune Emergency Colorectal Resection  (NECR) score, bu 

skorlardandır. Biz de, bu çalışmada  acil kolorektal cerrahi yapılan hastalarda CR-POSSUM ve yeni tanımlanan 

NECR Skorunun mortaliteyi tahmin gücünü değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: 2010-2014 yılları arasında SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel 

Cerrahi Kliniğinde acil kolorektal cerrahi yapılan 56 hastanın demografik verileri, CR-POSSUM ve NECR 

skorlarının parametreleri retrospektif olarak hastane otomosyon sisteminden incelendi. Mortalite tahmininde 

kullanılan, çalışmaya dahil edilen skorların, Areas Under Curve-AUC(%95CI) analizi yapıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 56 hastanın 35'i(%62,5) erkek, 21'i(%37,5) kadın idi. Yaş  ortalaması 

63,04(14,97) (min:22- max: 89) idi. 6 hastada (% 10,7) mortalite gelişti. AUC(%95CI) analizinde CR-

POSSUM ve NECR skorları sırasıyla: 0.848 (%95CI:0.738-0.958 p=0.011) ve 0.828(%95CI:0.619-1 p=0.016) 

olarak bulundu. Bu skorlar değerlendirildiğinde CR-POSSUM skoruna karşın yeni tanımlanan NECR skoru da 

önemli oranda mortaliteyi tahmin gücüne sahipti. 

Sonuç: Çalışmamızda,CR-POSSUM ve yeni tanımlanan NECR skorlama sistemleri karşılaştırıldığında, her iki 

skorlama sistemlerinin mortaliteyi doğru tahmin etmekte etkili oldukları görüldü. Ancak; CR-POSSUM birçok 

parametre içermesine rağmen, yeni NECR skorunun daha az parametre içerdiği göz önünde bulundurulursa, 

daha pratik ve kullanışlı olduğu söylenebilir, yeni NECR skoru CR-POSSUM’a alternatif olabilir. 

Anahtar kelimeler: Acil kolorektal cerrahi, CR- POSSUM, NECR skoru, Mortalite 

 

SS-108 

COMPARISON OF CR-POSSUM AND NECR SCORES IN PATIENTS 

UNDERGOING EMERGENCY COLORECTAL SURGERY 

Aim:As in all emergency surgeries, mortality and morbidity rates are high in emergency colorectal surgery 

(ECS). Determining the mortality risk is crucial in deciding what kind of a post-operative care the patients would 

need. Models including physiological and operative parameters have been developed to predict the mortality rate 

in the post-operative period. Colorectal Physiological and Operative Severity Score for the enumeration of 

Morbidity and Mortality (CR-POSSUM) and Numune Emergency Colorectal Resection (NECR) score are 

among these. In this study, we aimed evaluating the mortality prediction power of the CR-POSSUM and the 

newly defined NECR score in patients who had undergone emergency colorectal surgery.  

Material and Method:The demographic data of 56 patients, who had emergency colorectal surgery at the 

Sağlık Bilimleri University Numune Training and Research Hospital, General Surgery Clinic, their CR-

POSSUM and NECR scores were examined retrospectively over the hospital information system. The Areas 

Under Curve-AUC (95%CI) analyses were conducted on the scores included in the study to predict mortality. 
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Results:35 (62,5%) of the 56 patients included in the study were men and 21(37,5%) were women. The average 

age was 63,04(14,97) (min:22-max:89). Mortality developed in 6(10,7%) patients. In the AUC(95%CI) 

analysis, the CR-POSSUM and NECR scores were found 0,848(%95CI:0,738-0,958 p=0,011) and 

0,828(%95CI:0,619-1 p=0,016)respectively. When these scores were evaluated, the newly defined NECR score 

had higher mortality prediction power then the CR-POSSUM score. 

Conclusion:In our study, when the CR-POSSUM and the newly defined NECR scoring systems were compared, 

it was seen that both scoring systems were efficient in predicting mortality. However, although CR-POSSUM 

included multifarious parameters, it can be argued that, considering its fewer parameter content, the new NECR 

score is more practical and manageable, and thus the new NECR score can be an alternative to CR-POSSUM. 

Keywords: Emergency colorectal surgery, CR-POSSUM, NECR score, Mortality 
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SS-109 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KRONİZM, NEPOTİZM VE İŞE 

BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 

Musa ÖZATA*, Evren ALTUN**, İbrahim Ahmet HASIRCI*** 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme AD, Kırşehir 

 

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, sağlık çalışanlarının nepotizm, kronizm ve işe bağlılığa yönelik 

düşüncelerinin belirlenmesi ve nepotizm ve kronizmin işe bağlılık üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. 

Literatürde kronizm eş-dost kayırmacılığı tanımıyla yer alırken, nepotizm ise kan bağından dolayı kayırma 

tanımıyla yer alır.  

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup; Kırşehir ve Nevşehir il merkezleri ile ilçelerde faaliyet 

gösteren hastanelerde görev yapan sağlık personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada rastgele örnekleme 

yöntemine başvurulmuş olup; araştırmaya katılmayı kabul eden 304 kişiye anket uygulanmıştır. Verilerin 

toplanmasında Asunakutlu ve Avcı’nın (2010), Abdalla vd. (1998) ile Ford ve McLaughin’in (1985) 

çalışmalarından yararlanarak geliştirdiği nepotizm ölçeği; Asunakutlu ve Avcı (2010) ile Büte ve Tekarslan’ın 

(2010) Abdalla vd. (1998) ile Ford ve McLaughin’in (1985) çalışmalarından yararlanarak geliştirdiği kronizm 

ölçeği ve Schaufeli Bakker ve Salanova (2006) tarafından geliştirilen Eryılmaz ve Doğan (2012) tarafından 

uyarlanan Utrecht işe bağlılık ölçeğinden faydalanılmıştır. Toplanan veriler üzerinden SPSS 21.0 paket program 

kullanılarak analizler yapılmıştır. Bu bağlamda tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar arası t-testi, tek yönlü 

varyans analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizleri yapılmıştır. 

Bulgular: Araştırma sonucunda nepotizm ve kronizm arasında r=87.7’lik bir korelasyon olduğu görülmüştür 

(p<0.01). Ayrıca nepotizmle işe bağlılık arasında negatif yönlü istatistiksel açıdan anlamlı (r=-0.126; p<0.05) 

ilişki olduğu görülmüştür. Aynı şekilde kronizmle işe bağlılık arasında negatif yönlü ve istatistiksel açıdan 

anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların nepotizm ölçeği puan ortalaması 3,65, 

kronizm puan ortalaması 3,47 ve işe bağlılık puan ortalaması 3,40 olarak hesaplanmıştır. 

Sonuç: İşe bağlılık üzerinde nepotizm ve kronizmin etkisini gözlemlemek üzere yapılan çalışmamızın 

sonucunda ise; nepotizm ve kronizmin korelasyon gösterdiği, işe bağlılık üzerine nepotizm ve kronizmin negatif 

yönlü etkilerinin olduğu ve sağlık çalışanlarının işe bağlılık seviyelerini azalttığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kronizm, Nepotizm, İşe Bağlılık, Sağlık Çalışanları  

 

SS-109 

THE İNVESTİGATİONS OF THE RELATIONSHIP'S BETWEEN 

CRONYİSM, NEPOTISM AND BUSINESS RELATIONSHIP IN 

HEALTH EMPLOYEES 

Introduction:  The main aim of this study is to determine the thoughts of nepotism, cronyism and commitment 

to health workers and to investigate the effect of nepotism and cronyism on work commitment. In the literature, 

while cronyism is defined as co-favoritism, nepotism is defined by favoritism due to blood ties.  

Material and Method: The research was descriptive and it was carried out on the health personnel in the 

provincial and district centers of Kırşehir and Nevşehir. Random sampling method was used in the study a 

questionnaire was applied to 304 people who accepted to participate in the study. In the collection of data 

Asunakutlu and Avcı’s (2010), Abdalla et all. (1998) ile Ford and McLaughin’s (1985)  the nepotism scale 

developed by studies; Asunakutlu and Avcı’s (2010) and Büte and Tekarslan’s (2010) Abdalla et all. (1998) and 

Ford and McLaughin’s (1985) the cronyism scale developed by studies and the Utrecht work commitment scale 
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adapted by Eryılmaz and Dogan (2012), which was developed by Schaufeli Bakker and Salanova (2006), was 

used. SPSS 21.0 package program was used to analyze the data. Descriptive statistics, independent group t-test, 

one-way analysis of variance, correlation analysis and regression analysis were performed in this context. 

Results: As a result of the research, there was a correlation between nepotism and cronyism with r= 87.7 

(p<0.01). In addition, it has been seen there was a statistically significant negative correlation between nepotism 

and work commitment (r = -0.126; p <0.05). Likewise, a negative and statistically significant relationship was 

detected between cronyism and commitment to work. The mean score of the nepotism scale of the participants 

was calculated as 3.65, the mean of cronyism was 3.47 and the mean of work commitment was 3.40. 

Conclusion: As a result of our study on the effect of nepotism and cronyism on adherence to work; It was 

determined that nepotism and cronyism were correlated, nepotism and cronyism had negative effects on work 

commitment, and health workers decreased their commitment to work. 

Key Words: Cronyism, Nepotism, Commitment, Health Workers 
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SS-111 

RADYASYON RETİNOPATİLİ BİR OLGUDA MAKULER ÖDEMİN 

TEDAVİSİ 

Murat Serkan Songur
* 

* 
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 

 

Giriş: Radyoterapinin en sık kullanıldığı alanlar kanser cerrahisi sonrası adjuvan tedavi ve metastatik 

hastalıkların tedavisindedir. Ancak radyoterapi, tedavi süresi boyunca kanser hücrelerine olduğu gibi sağlıklı 

hücrelere de zarar verebildiği için beklenmedik yan etkiler görülebilmektedir. Radyasyon retinopatisi, radyasyon 

tedavisini takiben, geç başlangıçlı, yavaş ilerleyen, tıkayıcı bir vaskülopatidir. Bu çalışmada radyasyon 

retinopatili bir hastanın makuler ödeminin itravitrealtriamsinolon ile tedavisinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.  

Olgu: Meme kanseri nedeniyle 18 ay önce radyoterapi görmüş olan 62 yaşındaki bayan hasta sol gözde giderek 

artan görme azalması şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Sağ gözde en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EDGK) 

10/10, sol gözde en iyi düzeltilmiş görme keskinliği 2 metreden parmak sayma düzeyindeydi. Yapılan 

muayenesinde ön segmentin her iki gözde doğal olduğu, yine sağ gözde fundusun doğal olduğu ve sol göz 

fundusta ise yaygın hemoraji ve eksudasyonun mevcut olduğu tespit edildi. Optik koherenstomografi (OKT)’de 

sağ gözün normal olduğu, sol gözde kistoid tarzda maküler ödemin olduğu saptandı. Yapılan 

fundusfloreseinanjiografi(FFA)’da sağ göz normal, sol gözde makulada sızıntı ve periferdeneovaskülarizasyon 

tespit edildi. Hastaya daha sonra  intravitrealtriamsinolon(ozurdex) tedavisi uygulandı. Tedaviden 1 ay sonra 

yapılan muayenede, hastada en iyi düzeltilmiş görme keskinliğinin  0,2 ye çıktığı, OKT’demakula kalınlığının 

azaldığı ve FFA’da sızıntıda azalma görüldüğü tespit edilmiştir. 

Tartışma: Radyasyon retinopatisi, uygulanan radyasyon dozuna bağlıdır. Genellikle 45 Gy’den fazla dozda 

uygulanan hastalarda ortaya çıkar. Diyabet, hipertansiyon gibi sistemik hastalıklar ve önceden kemoterapi alan 

hastalarda risk daha fazla artar. Bizim hastamızda  60Gy’lik bir  radyoterapi dozu aldığı ve kemoterapi tedavisi 

gördüğü için risk grubunda yer alıyordu. Daha önce yapılan bazı çalışmalarda intravitrealtriamsinolon 

tedavisinin en iyi düzeltilmiş görme keskinliğini arttırmada ve makula ödeminin azaltılmasında faydalı olduğu 

bildirilmiştir. 

Sonuç: Radyasyon retinopatisi olan olgulardaki makula ödeminin tedavisinde intravitrealtriamsinolonbir  tedavi 

seçeneği olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Radyasyonretinopatisi,makulaödemi,intravitrealtriamsinolon. 

 

SS-111 

TREATMENT OF MACULAR EDEMA İN A CASE WİTH RADİATİON 

RETİNOPATHY 

Introduction: The most commonly used are as of radiotherapy are in the treatment of adjuvant treatment and 

metastatic diseases after cancer surgery. However, unexpected side effects can be observed because radiotherapy 

may damage healthy cells as well as cancer cells during the treatment period. Radiation retinopathy is a late-

onset, slow-progressing, obstructive vasculopathy following radiation therapy. The aim of this study was to 

evaluate the treatment of macular edema of a patient with radiation retinopathy with intravitreal triamcinolone. 

Case: A 62-year-old woman who had recevied radioteraphy 18 months ago for breast cancer was admitted too ur 

clinic with the complaint of decreased vision in her left eye. Best corrected visual acuity in the right eye was 

10/10, and the best corrected visual acuity in the left eye was counting fingers from 2 meters. In the examination, 

it was found that the anterior segment was natural in botheyes, and the fundus was normal in the right eye and 
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wide spread hemorrhage and exudation were present in the left eye fundus. Optical coherence tomography 

(OCT) showed normal right eye,  cystoid macular edema in the left eye. Fundus fluorescein angiography (FFA) 

showed normal right eye, macular leak and peripheral neovascularization in the left eye. The patient was then 

treated with intravitreal triamcinolone (ozurdex). In the examination performed 1 month after the treatment, it 

was determined that the best corrected visual acuity was increased to 0.2 in the patient, macular thickness was 

decreased in OCT and there was a decrease in leakage in FFA. 

Discussion: Radiation retinopathy depends on the radiation dose applied. It usually occurs in patients who are 

administered more than 45 Gy. The risk of systemic diseases such as diabetes, hypertension, and patients 

receiving prior chemotherapy increases. In our patient, sh ewas in the risk group becauses her eceived a dose of 

60 Gyradiotherapy and was receiving chemotherapy treatment. In some previous studies, intravitreal 

triamcinolone therapy has been reported to be useful in increasing the best corrected visual acuity and in 

reducing macular edema. 

Result: Intravitreal triamcinolone may be used as a treatment option in the treatment of macular edema in 

patients with radiation retinopathy. 

Key Words:Radiation retinopathy,macular edema,intravitreal triamcinolone. 
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SS-112 

İŞ ORANI VE OKSİJEN ALIMI PARAMETRELERİNİN FİTNES 

UYGUNLUĞU BELİRLEMEDEKİ ETKİNLİĞİ 

Seda UĞRAŞ* Oğuz ÖZÇELİK** 

*Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD 

**Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD 

 

Amaç: Bireylerin istirahat ve egzersiz sırasında oksijen alım (VO2) seviyelerinin belirlenmesi önemli bir fitnes 

değerlendirme kriteridir. Bu çalışmada incremental ve sabit yük egzersiz testlerinde oksijen alımının vücut 

ağırlığına oranı ve uygulanan iş gücünün vücut ağırlığına oranı parametrelerinin etkin fitnes uygunluk ölçümleri 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Toplamda 10 sağlıklı, sedanter erkek deneğe (18-25 yaş arası) ulaşabilecekleri en son 

noktaya kadar (Wmax) devam eden incremental egzersiz testi (15 W\dk) uygulandı. Tüm deneklerden lokal etik 

komite onaylı form imzalatılarak alındı. Daha sonra her denek farklı günlerde, anaerobik eşikte (WAE) ve 

solunum kompanzasyon noktasında (WSKN) 30 dakika boyunca 2 sabit yük egzersiz testine tabi tutuldu. 

Ventilatör ve pulmoner gaz değişim parametreleri metabolik gaz analizörü kullanılarak nefesten nefese ölçüldü. 

Veriler arasındaki anlamlılığı karşılaştırmak için doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır (p <0.05). 

Bulgular: Vücut ağırlığının her kg'ı için sırasıyla VO2 ve Wmax 38,96 ± 1,7 ml / dak / kg ve Wmax için 2,90 ± 0,1 

W / kg, WAT için 28,45 ± 1,1 ml / dak / kg ve 1,76 ± 0,1 W / kg, WAT ve 33,03. WRCP için ± 1.4 ml / dak / kg ve 

2.11 ± 0.1 W / kg olarak bulundu. Her üç testte de vücut ağırlığının her kg'ı için VO2 ve Wmax arasında anlamlı 

bir korelasyon bulundu:  incremental egzersiz testi için R = 0.78634 (p = 0.006), WAE için R = 0.71654 (p = 

0.01) ve WSKN testi için R = 0.83366 (p =0.002). 

Sonuç: Normal, hasta veya sporcu bireylerin fitnes durumlarının belirlenmesinde vücut ağırlığı için oksijen 

alımı ölçülmesi klinik ve spor bilimlerinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ancak, pahalı laboratuvar 

aletlerine ihtiyaç duymadan vücut ağırlığına göre iş üretim kapasitesinin, deneklerin fitnes seviyelerini 

değerlendirmek için kullanılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anaerobik eşik, oksijen alımı, incremental egzersiz 

 

SS-112 

COMPARATIVELY EVALUATION OF FITNESS MEASUREMENTS 

USING WORK RATE AND OXYGEN UPTAKE PARAMETRES 

Introduction: Measurements of oxygen uptake (VO2) at rest and exercise is an important criterion to evaluate 

subject’s fitness status. In this study, it was purposed to comparatively evaluate oxygen uptake to body weight 

ratio and work rate to body ratio during incremental and constant loads exercise tests to understand the effective 

fitness measurements.  

Methods: Total of 10 heathy sedentary (age between 18 to 25 year) male subjects performed an incremental 

exercise /15 W/min) until the maximal exercise performance (Wmax). All subjects gave signed informed contents 

that were approved by the local ethical committee. Then each subject performed 2 constant load exercise test for 

30 min at the anaerobic threshold (AT) and at respiratory compensation point (RCP) on different days. 

Ventilatory and pulmonary gas exchange parameters were evaluated breathy-by-breath using metabolic gas 

analyser. Linear regression analysis was use to compare significance between data (p<0.05). 

Results: VO2 and Wmax for each kg of body weight were found to be 38.96±1.7 ml/min/kg and 2.90±0.1 W/kg 

for Wmax, 28.45±1.1 ml/min/kg and 1.76±0.1 W/kg for WAT and 33.03±1.4 ml/min/kg and 2.11±0.1 W/kg for 
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WRCP, respectively. There was significant correlation between VO2 and Wmax for each kg of body weight in all 

three tests: R=0.78634 (p=0.006) for the incremental ramp test, R=0.71654 (p=0.01) for WAT and R=0.83366 

(p=0.002) for WRCP test. 

Conclusion: Measurements of oxygen uptake for each kg of body weight to evaluate fitness status of normal 

subjects, patients or highly fit subjects is widely used fitness criteria in clinical and sports science. However, we 

showed that work production capacity y with regarding body weight could also be use to evaluate fitness levels 

of the subjects that no need expensive equipment. 

Key Words: Anaerobic threshold, oxygen uptake, incremental exercise 
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SS-113 

İNTÖRN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI 

HASTA GÜVENLİĞİ RİSKLERİ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ 

Ülkü ÖZDEMİR
* 

* Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kayseri  

 

Amaç: İntörn hemşirelik öğrencilerinin karşılaştıkları hasta güvenliği risk uygulamalarını ve bu durumla baş 

etme yöntemlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.   

Gereç ve Yöntem::Araştırma bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü son sınıfında 

okuyan, en az bir intörnlük dersini tamamlamış olan dokuz intörn öğrenciyle yürütülmüştür. Veriler yarı 

yapılandırılmış anket formu kullanılarak, derinlemesine görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Etik Kurul izni, 

kurum izni, bireylerden bilgilendirilmiş gönüllü olur alınmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analiz 

yöntemleri kullanılmıştır. 

Bulgular: Bulgular “riskli uygulamalar” ve “baş etme yöntemleri” temaları altında incelenmiştir. İntörn 

hemşirelik öğrencileri klinik uygulama sırasında kendileri, çalışma arkadaşları ve diğer ekip üyeleri tarafından 

bazı riskli uygulamalar yapıldığını belirtmektedir. İntörn öğrencilerin sıklıkla karşılaştıkları hasta güvenliği 

risklerinin; enfeksiyon risk uygulaması, ilaç güvenliği, sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliği, hasta 

düşmelerinin önlenmesi, engelli hastalara yönelik gerekli tedbirlerin alınmaması, kan ve kan ürünlerinin 

transfüzyon güvenliğinin sağlanmaması olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir. Öğrenciler aseptik koşulların 

sağlanmaması, uygun koruyucu önlemlerin alınmaması, eksik doz ilaç hazırlama, eksik doz ilaç verme, yanlış 

ilaç verme, hastayla ilgili notları kontrol etmeme, düşme riski bulunan ve engelli hastalara yönelik gerekli önlem 

almama, yanlış hastadan kan alma gibi risklerle karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin riskli 

uygulamayla karşılaştıklarında; durumu klinik hemşireleri ve doktorlarına bildirerek çözüm bulmaya çalıştıkları 

belirlenmiştir. Ayrıca hatayı kabul etmeme, alt sınıf öğrencileri suçlama gibi baş etme yöntemi kullandıklarını 

ifade ettikleri belirlenmiştir. Klinikte uygulanılan riskli bir uygulamayı klinik hemşirelerine söyleseler de aynı 

uygulamaya devam etmek zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. 

Sonuç: Öğrencilerin sıklıkla; enfeksiyon risk uygulaması, ilaç güvenliği, iletişim güvenliği, hasta düşmeleri, 

engelli hastalara yönelik tedbirlerin alınması, kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliği konusunda risklerle 

karşılaştığı belirlenmiştir. Baş etmede; durumu hemşire ve doktora bildirme, hatayı kabul etmeme, alt sınıf 

öğrencileri suçlama davranışında bulunabildikleri, ayrıca klinikte uygulanılan riskli bir uygulamaya devam 

etmek zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, İntörn Hemşirelik Öğrencileri, Riskli Uygulamalar 

 

SS-113 

THE RISKS OF PATIENT SAFETY AND THE COPING METHODS OF 

INTERN NURSING STUDENTS 

Objectıve:This study was conducted in order to determine the patient safety risk practices of the intern nursing 

students and coping with this situation. 

Material And Method:The study was carried out with nine interns who had completed at least one internship 

course in the last year of nursing department of the Faculty of Health Sciences of a university. The data were 

collected by using a semi-structured questionnaire. Ethics Committee permission, institution permit, informed 

volunteer consent was obtained from individuals. Descriptive and content analysis methods were used to analyze 

the data. 

Results: The findings were examined under the themes of “risky applications” and “coping methods  Intern 
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students indicate that during the clinical practice, some risky practices have been carried out by themselves, 

colleagues and other team members. The risk of patient safety often encountered by intern students; Infection 

risk application, drug safety, communication security in health service delivery, prevention of patient falls, not 

taking necessary measures for disabled patients, blood and blood products are stated that the safety of 

transfusion is not stated. The students stated that they faced risks such as not providing aseptic conditions, not 

taking appropriate preventive measures, missing dose drug preparation, lacking dose of medication, giving false 

medication, not checking patient notes, risk of falling and not taking necessary precautions for disabled patients, 

taking blood from the wrong patient. When students encounter risky practice; determined to try to find a solution 

by notifying clinical nurses and doctors. In addition, it was determined that they use coping methods such as not 

accept the mistake,  to blame lower grade students. They stated that they had to continue with the same practice 

even if they told the clinic nurses a risky practice in the clinic. 

Conclusion: It was determined that students frequently encountered that infection risk application, drug safety, 

communication safety, patient falls, taking measures for disabled patients, and blood and blood products are at 

risk of transfusion safety. In coping; reported that they had to report to the nurse and the doctor, not to accept the 

missing, to blame the lower class students, and to continue with a risky practice in the clinic. 

Key Words: Patient Safety, Intern Nursing Students, Risky Practices 
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SS-114 

İSHAL NEDENİYLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN ÇOCUK 

HASTALARDA ROTAVİRÜS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Fatma Esenkaya Taşbent* 

*Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Konya 

 

Amaç: Rotavirüs çocuk gastroenteritlerinde önemli bir etken olmasına rağmen, ülkemizde epidemiyolojisi çok 

iyi bilinmemektedir. Çalışmada bir üniversite hastanesi çocuk acil servisinden ishal nedeniyle mikrobiyoloji 

laboratuvarına gönderilen gaita örneklerindeki rotavirüs sıklığının retrospektif olarak araştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2017- Ocak 2019 tarihlerini içeren iki yıllık periyotta, akut gastroenterit ön tanısı ile 

laboratuvarımıza gönderilen 0-18 yaş arası çocuklara ait 4302 olgunun dışkı örnekleri incelenmiştir. Rotavirüs 

antijen varlığının araştırılmasında, kalitatif immünkromatografik yöntemle çalışan hazır ticari kit (Lungene rapid 

test, China) kullanılmıştır.  

Bulgular: Dışkı örneklerinin %16.8’inde (722 örnekte) rotavirüs antijeni pozitif olarak saptanmıştır. Pozitif 

hastaların %45’i kız, % 55’i erkek hastalardan oluşmaktadır. İshal nedeniyle rotavirüs antijen testi istenilen 

hastaların %42'sinin (1807 hasta) 0-2 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Yaş gruplarına göre hasta 

pozitifliklerine bakıldığında; pozitif hastaların %58.9’u 0-2 yaş aralığında olmak üzere % 85.2’si 0-5 yaş 

aralığında, %10.7'si 6-10 yaşta, %4.1'i ise 11-18 yaş aralığında bulunmuştur. Rotavirüs pozitifliğinin Ekim ve 

Kasım aylarında en yüksek düzeye ulaştığı ayrıca, sonbahar ve kış aylarında diğer mevsimlere göre olgu 

sayılarının arttığı görülmüştür.  

Sonuç: Çocukluk çağı gastroenteritleri yüksek morbidite ve mortalite ile seyretmektedir. Rotaviruslar bütün 

dünyada çocuklarda görülen ciddi gastroenteritlerin en yaygın sebebi olarak bildirilmektedir. Özellikle 0-5 yaş 

grubundaki çocuklarda etken olarak Rotavirüsün akılda tutulmasının; hem gereksiz ampirik antibiyotik 

kullanımını engelleyeceği hem de kliniğin öngörülmesi ve takibi açısından fayda sağlayacağı kanısına 

varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Rotavirüs, Çocuk, Viral Gastroenterit, İmmunokromatografi 

 

SS-114 

INVESTIGATION OF ROTAVIRUS FREQUENCY IN CHILDREN 

PATIENTS ADMITTED TO EMERGENCY SERVICE 

Aim: Although rotavirus is an important cause in child gastroenteritis, its epidemiology is not well known in 

Turkey. The aim of this retrospective study is to investigate the frequency of rotavirus in the stool samples sent 

from the pediatric emergency department of an university hospital to the microbiology laboratory with diarrhea. 

Materials and Methods: In the two-year period, which includes January 2017 January 2019, stool samples of 

4302 children aged 0-18 years who were referred to our laboratory with the diagnosis of acute gastroenteritis 

were examined. In the investigation of the presence of rotavirus antigen, a ready commercially kit with 

qualitative immunochromatographic method (Lungene rapid test, China)  was used in this study. 

Results: In 16.8% (722 samples) of the stool samples, the rotavirus antigen was positive. 45% of the positive 

patients are female and 55% are male. It was observed that 42% (1807 patients) of patients who were 

investigated for rotavirus antigen test due to diarrhea were in the 0-2 age range. According to age groups; 58.9% 

of the positive patients were in the 0-2 age range, 85.2% were in the 0-5 age group, 10.7% were in the 6-10 years 

old and 4.1% were in the 11-18 age range. Rotavirus positivity increased to the highest level in October and 

November, and the number of cases increased in autumn and winter compared to other seasons. 



 

 144 
 

Conclusion: Childhood gastroenteritis is associated with high morbidity and mortality. Rotaviruses have been 

reported as the most common cause of severe gastroenteritis in children all over the world. Especially in children 

0-5 years of age, rotavirus should be kept in mind as a cause of diarrhea. It was concluded that this approach 

would prevent unnecessary empirical antibiotic use and would benefit from predicting and following up the 

clinic. 

Key words: Rotavirus, Child, Viral Gastroenteritis, Immunochromatography.  

 

  



 

 145 
 

SS-115 

PENTİLENTETRAZOLLE KRONİK EPİLEPSİ OLUŞTURULMUŞ 

SIÇANLARDA 5-HİDROKSİTRİPTAMİN-3 ( 5-HT3)  VE 5-

HİDROKSİTRİPTAMİN-7  (5-HT7)  RESEPTÖRÜNÜN ROLÜNÜN 

ARAŞTIRILMASI 

Bilal ŞAHİN
*
, Ercan ÖZDEMİR*,.Ahmet Şevki TAŞKIRAN* 

*Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fizyoloji AD,  

 

Amaç: Güncel nörofizyolojik çalışmalar 5-hidroksitriptamin-3 (5-HT3) ve 5-hidroksitriptamin-7 (5-HT7)  

reseptörlerinin anti-epileptik bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı 

pentilentetrazolle oluşturulmuş kronik epilepsi modelinde 5-HT3 ve 5-HT7 reseptörünün etkilerini araştırmaktır. 

Gereç ve yöntemler: Çalışmamızda 40 adet 240-260 gr erkek Wistar Albino sıçan kullanılmıştır. Hayvanlara 

pazartesi, çarşamba ve cuma günleri toplamda 15 enjeksiyon olacak şekilde 35 mg/kg pentilentetrazol (ptz) 

intraperitoneal olarak uygulandı.  Her bir enjeksiyon sonrasında hayvanlar otuz dakika boyunca gözlemlendi ve 

Nöbet evreleri Racine skalasına göre belirlendi. Ardışık olarak üç defa evre 5 nöbet geçiren hayvanlar tutuşmuş 

kabul edildi. Bu hayvanlara sterotaksi altında kafataslarına EEG kaydı almak için elektrot yerleştirildi. Bu 

hayvanlar saline (1 ml/kg serum fizyolojik; n=8; i.p.), 5-HT3 agonist (SR-57227A;0.3 mg/kg;n=8; ) ve 5-HT3 

antagonist (clozapine; 10 mg/kg;n=8),5-HT7 agonist(5-Carboxamidotrypamine;0.1 mg/kg;n=8;), 5-HT7 

antagonist(SB-269970;1 mg/kg;n=8;) olarak gruplara ayrıldı. İlaçlar belirtilen dozlarda uygulanmasından otuz 

dakika sonra hayvanlara 35 mg/kg ptz ile nöbet indüklemesi yapıldı. Hayvanların EEG ve video kayıtları eş 

zamanlı olarak otuz dakika süreyle alındı. Alınan video ve EEG kayıtları değerlendirilerek, hayvanların nöbet 

evreleri, ilk miyoklonik jerk zamanı (FMJ), dakika başına düşen diken dalga deşarj sayısı (DDD) ve toplam 

diken dalga deşarj süresi yüzdesi (%DDDs) hesaplandı. 

Bulgular: 5HT3 antagonisti FMJ süresini salin grubuna göre anlamlı olarak azalttı(p<0,05). Bunula birlikte 

5HT3 antagonisti %DDDs’i  salin grubuna göre anlamlı olarak artırdı. (p<0,05).5HT3 agonisti DDD ve % 

DDDs’i salin grubuna göre anlamlı olarak azalttı (p<0,05). 5HT7  agonisti  nöbet evresini FMJ süresini DDD 

ve % DDDs’i salin grubuna göre anlamlı olarak değiştirmedi (p>0,05). 5HT7 antagonisti nöbet evresini FMJ 

süresini anlamlı olarak değiştirmezken (p>0,05); DDD ve %DDDs’i salin grubuna göre anlamlı olarak azalttı 

(p<0,05). 

Sonuç: 5-HT3 ve 5-HT7 reseptörünün kronik epilepside anti epileptik rolünün olabileceği ancak bu kanıyı 

desteklemek için ileri düzey moleküler çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Pentilentetrazol, 5-hidroksitriptamin reseptör-3, 5-hidroksitriptamin reseptör-7, 

Sıçan 

 

SS-115 

THE ROLE OF 5-HYDROXYTRYPTAMINE RECEPTOR-3 (5-HT3) 

AND 5-HYDROXYTRYPTAMINE RECEPTOR-7 (5-HT7) ON 

PENTYLENETETRAZOLE-INDUCED CHRONIC EPILEPSY IN RATS 

Introduction: Recent neurophysiological studies have shown that 5-hydroxytryptamine Receptor-3 (5-HT3) and 

5-hydroxytryptamine Receptor-7(5-HT7) can have an anti-epileptic effect. The aim of this study was to 

investigate the effects of 5 HT3 and 5HT7 receptors in the pentylenetetrazole induced chronic epilepsy model. 

Methods: In our study, 40 (240-260 g) male Wistar Albino rats were used.35 mg/kg pentylenetetrazole (ptz) was 

administered intraperitoneally to animals on every Monday, Wednesday and Friday up to 15 injections. After 

each injection, the animals were observed for thirty minutes and the seizure stages were determined according to 
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the Racine scale. The animals that had three sequential five stage seizures three times were accepted kindled. 

Then electrodes were placed these animals’ skulls under sterotaxy to receive EEG recordings. Animals grouped 

as saline (1 ml/kg saline; n = 8.), 5-HT3 agonist (SR-57227A; 0.3 mg/kg; n=8; ) and 5-HT3 antagonist 

(clozapine; 10 mg/kg; n=8),5-HT7 agonist (5-Carboxamidotrypamine; 0.1 mg/kg; n=8;), 5-HT7 antagonist(SB-

269970; 1 mg/kg; n=8;).After thirty minutes administration of drugs, 35 mg/kg ptz was given to induce seizures. 

EEG and video recordings of animals were taken simultaneously for thirty minutes. In the evaluation of the 

video and EEG recordings, the seizure stages of animals, the first myoclonic jerk time (FMJ), the number of 

spike wave discharge per minute (SWD) and the percentage of spike wave discharge time (% SWDs) were 

calculated. 

Results: 5HT3 agonist and antagonist did not change the seizure stage compared to the saline group (p>0.05). 

The 5HT3 antagonist decreased FMJ compared to the saline group (p<0.05).5HT3 agonist decreased SWD 

and %SWDs compared to saline group (p<0.05). However, 5HT3 antagonist increased SWD compared to the 

saline group (p<0.05). 5HT7 antagonist decreased SWD and %SWDs compared to saline group (p <0.05). 

Conclusion: We think that the 5-HT3 and 5-HT7 receptor may have an anti-epileptic role in chronic epilepsy 

but  advanced molecular studies are needed to support this argument. 

KeyWords: Epilepsy, Pentylenetetrazole, 5-hydroxytryptamine Receptor-3, 5-hydroxytryptamine Receptor-7, 

Rats 
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SS-117 

KRONİK ÜRTİKER HASTALARINDA BEDEN İMAJI VE CİNSEL 

ÖZGÜVEN 

Nuray ŞİMŞEK
*
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*
, Nurcan UZDİL

*
, Eda ALBAYRAK

*
, Demet KARTAL

**
 

*Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

**Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı 

 

Amaç: Kronik ürtiker tanılı hastalarda beden imajı ve cinsel yaşam çoğu zaman olumsuz etkilenmektedir. Bu 

durumla ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı kronik ürtikeri olan hastalarda beden 

imajı ve cinsel özgüven durumlarını ve bunlar arasındaki ilişkiyi belirlemektir.  

Gereç ve Yöntem: Çalışma dermatoloji kliniğine başvuran 64 kronik ürtikerli hasta ile yürütülmüştür. Veriler 

tanıtıcı bilgi formu, Cinsel Özgüven Ölçeği ve Çok Yönlü Beden-Benlik İlişkileri Ölçeği kullanılarak 

toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, normal dağılıma uygunluk değerlendirmesi 

için Shapiro-Wilk testi uygulanmış ve veriler normal dağılmadığından nonparametrik istatistiki testlerden ikili 

bağımsız değişkenler için Mann-Whitney U testi ve ilişkisel hipotezler için Spearman korelasyon testi ve basit 

doğrusal regresyon analizi testleri kullanılmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalarda p<0.05 değeri istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edilmiştir.  

Bulgular: Hastaların %57.8’i kronik ürtikere bağlı olarak cinsel yaşamlarının etkilendiğini bildirmişlerdir. 

Cinsel yaşamı etkilenenlerin beden algısı ve cinsel özgüven puan ortalamaları etkilenmeyen bireylerden daha 

düşüktür. Beden algısı ile cinsel özgüven arasında pozitif yönde iyi düzeyde bir korelasyon olduğu 

görülmektedir. Hastalarda beden algısının cinsel özgüveni yordayıcı etkisinin %24.5 olduğu saptanmıştır.  

Sonuç: Bu sonuçlara göre kronik ürtiker tanılı hastaların bedeninde oluşan değişiklikler ve buna bağlı olarak 

değişen beden algıları cinsel özgüven, kendini açığa vurma, cinsel farkındalık ve cinsel cesaret gibi durumları 

olumsuz etkilemektedir. Bu nedenlerle kronik ürtiker tanılı hastalarda beden algısı ve cinsel özgüvene yönelik 

nitel ve nicel çalışmaların artırılması ve tedavi süreci multidisipliner olarak takip edilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kronik Ürtiker, Beden İmajı, Cinsel Özgüven, Türkiye 

 

SS-117 

BODY IMAGE AND SEXUAL SELF-CONFIDENCE IN PATIENTS 

WITH CHRONIC URTICARIA 
Aim: The body image and sexual life in patients with chronic urticaria are often affected adversely. There are 

limited number of studies on this situation. The aim of this study is to determine the body image perception and 

sexual self-confidence in patients with chronic urticaria and to investigate the relationship between them.  

Material and Method: The study was conducted with 64 patients with chronic urticaria, who admitted to the 

dermatology clinic. The data were collected by using an introductory information form, Sexual Self-confidence 

Scale, and Multidimensional Body-Self Relationship Scale. Descriptive statistics was used in the evaluation of 

the data, and Shapiro-Wilk test was used for testing the normal distribution, and since the data fail to conform 

normal distribution, non-parametric Mann-Whitney U test for binary independent variables, Spearman 

correlation test for relational hypotheses and simple linear regression analysis tests were used. P<0.05 was 

considered statistically significant in the intergroup comparisons.  

Results: Of the patients, 57.8% reported an affected sexual life due to chronic urticaria. Average body image 

perception and sexual self-confidence scores of those had their sexual life affected was lower than those who 

were not affected. A good, positive correlation was found between body perception and sexual self-confidence. 

The predictive power of body perception on sexual self-confidence was found to be 24.5%.  

Conclusion: According to these results, changes in the body of patients diagnosed with chronic urticaria and the 
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changes in the body perception affect their sexual self-confidence, self-disclosure, sexual awareness and sexual 

courage negatively. Therefore, it is recommended to increase the qualitative and quantitative studies on body 

image and sexual self-confidence in patients diagnosed with chronic urticaria and to follow the treatment process 

in a multidisciplinary manner. 

Keywords: Chronic Urticaria, Body Image, Sexual Self-Confidence, Turkey 
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SS-118 

POSTSPİNAL BAŞAĞRISI TEDAVİSİNDE FARKLI YAKLAŞIM 
Zeynel Abidin Erbesler* 

 *Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Kırşehir 

 

Giriş: Postspinal baş ağrısı; spinal anestezide kullanılan iğnenin dura kılıfında açtığı delikten beyin omurilik 

sıvısının sızıntı yolu ile kaybı sonucu BOS basıncında azalmaya bağlı olarak gelişen önemli bir 

komplikasyondur.  

Olgu: Yirmi sekiz yaşında kadın hastada inguinal herni tanısı ile operasyon planlandı. Hasta onamı alınan ASA I 

risk grubundan olan, daha önceki laboratuvar değerlerinde herhangi bir patolojisi ve ek hastalığı olmayan 

hastaya spinal anestezi planlandı. İntravenöz damar yolu açıldı ve 10 mL kg
-1

 % 0,9 NaCl infüzyonuna başlandı. 

Standart monitörizasyon yapıldı. Bel bölgesinin dezenfeksiyonunu takiben oturur pozisyonda L3-4 intervertebral 

aralıktan, 25 G Quincke spinal iğne ile intratekal aralığa girildi. BOS akışı gözlendikten sonra 15 mg hiperbarik 

bupivakain ile spinal anestezi uygulandı. Olgunun hemodinamik parametreleri ameliyat sırası ve sonrası stabil 

seyretti. Ameliyat sonunda hasta, sırt üstü pozisyonda yatması ve bol sıvı alması konusunda bilgilendirildi. 

Postoperatif 1. günde bulantının eşlik ettiği, ayağa kalkmakla artan postspinal başağrısı gelişti. Sırt üstü 

pozisyon, oral kafeinli analjezikler ve günlük 3000 cc sıvı alması önerildi. Postoperatif 5. güne kadar verilen 

tedaviye rağmen şikayetleri geçmeyen olguya T8 hizasından L4 spinal seviye hizasına kadar interspinöz 

aralıklara ve spinöz proceslerin iki taraflı laterallerine %0.5 Lidokain 0.2 ml subkütan olarak uygulandı. Baş 

ağrısı yaklaşık 1 saat içinde geçen hastamız yirmi dört saat sonra sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. 

Tartışma: Postspinal baş ağrısı insidansı genç hastalarda, kadınlarda, keskin uçlu kalın iğne kullanımlarında, 

duradaki deliğin birden fazla olduğu olgularda artmaktadır. Tedavide için oral veya iv sıvı ve kafeinli 

analjeziklerin alınması, spinal aralığa mikrokateter uygulanması, hastadan alınan kanın epidural aralığa verilmesi 

yani epidural kan yaması, fiberoptik görüntüleme aracılı epidural girişimsel teknikler kullanılmaktadır. 

Sonuç: Postspinal baş ağrısında konservatif medikal tedavi sonrası çeşitli komplikasyonları olan invazif tedavi 

yöntemleri yerine; komplikasyonları daha az olan nöral terapi güvenli bir şekilde yapılabilir. Bu yöntemin daha 

güvenli ve daha sık kullanılabilmesi için kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Nöralterapi, Spinal Başağrısı, Spinal Anestezi. 

 

SS-118 

DIFFERENT APPROACH IN TREATMENT SPINAL HEADACHE 

Introduction: Postpinal headache; It is an important complication of spinal anesthesia due to loss of 

cerebrospinal fluid through leakage in the dura sheath of the needle used in spinal anesthesia. 

Case: A 28-year-old woman was scheduled for operation with inguinal hernia. Spinal anesthesia was planned for 

the patient with ASA I risk who did not have any pathology and additional disease in the previous laboratory 

values. Standard monitoring was performed. Following the disinfection of the waist region, 25 G Quincke spinal 

needle intrathecal space was entered from the L3-4 intervertebral space in the sitting position. On postoperative 

day 1, he developed postspinal headache with nausea and increased with standing up. It was recommended to 

take back position, oral caffeine analgesics and 3000 cc per day. In the patient who did not exceed the complaints 

despite the treatment given until the postoperative 5th day, 0.5% Lidocaine was administered subcutaneously to 

the interspinous intervals up to L4 spinal level and to the bilateral laterals of the spinous proceses. The patient 

had a headache in about 1 hour and was discharged 24 hours after the operation. 

Discussion: The incidence of postspinal headache increases in young patients, in women, in the use of thick-

tipped needles and in cases where the hole in the dura is more than one. Oral or iv fluid and caffeine analgesics 

are used for the treatment, microcatheter is applied to the spinal space, the blood is taken from the patient into 

the epidural space, epidural blood patch, fiberoptic imaging-mediated epidural interventional techniques are 
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used. 

Result: In postspinal headache, instead of invasive treatment methods with various complications following 

conservative medical treatment; Neural therapy with fewer complications can be performed safely. In order to 

use this method more safely and more frequently, we think that controlled studies are needed. 

Keywords: Neural therapy, Spinal Headache, Spinal Anesthesia. 
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SS-119 

BÖLGEMİZDE APANDİSİTİN EPİDOMİYOLOJİK VE DEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLERİ 
Serdar ŞAHİN*

 

* 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Kırşehir 

 

Amaç: Akut apandisit dünya çapında en sık genel cerrahi acillerinden biridir. Genellikle ikinci-üçüncü 

dekatlarda görülür. Erkek popülasyonda kadınlara göre daha sıktır. Apandisit insidansı ülke, coğrafi bölge, ırk, 

sosyoekonomik durum, beslenme alışkanlıkları, hijyen, cinsiyet ve yaşa bağlı olarak değişiklikler 

göstermektedir. Mevsimlerle olan ilişkisi tartışmalıdır. Literatürde apandisitin epidomiyolojik ve demografik 

özelliklerini gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada; Kırşehir ilinde apandisit olgularının bu özelliklerini 

incelemeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde 2016-2018 yılları içerisinde akut apandisit tanısıyla ile ameliyat edilen 

hastalar retrospektif olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi etik kurul onayı alındıktan sonra hasta dosyası ve 

hastane bilgi sistemi incelendi. Hastalar; yaş,cinsiyet, anestezi yöntemi,ameliyatın gerçekleştirildiği ay ve 

mevsim açısından değerlendirildi. 

Bulgular: İncelenen zaman diliminde 547 (61.39%) erkek ve 344 (38.60%) bayan hasta olmak üzere toplamda 

891(100%) hasta ameliyat edilmişti. Ameliyat edilen erkek hastaların yaş ortalaması (29.33±15.45) iken, bayan 

hastaların yaş ortalaması (32.22±16.88) idi. Hastaların 594 (66.66%)’ine genel anestezi, 300’üne (33.67%) ise 

spinal anestezi uygulanmıştı. En fazla mayıs ve ağustos ayında; mevsim olarak da, ilkbahar ve yaz mevsiminde 

ameliyat gerçekleştirilmiştir. Ameliyatların mevsimlere göre dağılımları arasındaki farklılık istatistiki olarak 

anlamlı değildir(𝑋2 = 5.77, 𝑃 = 0.123). 

Sonuç: Apandisit, Kırşehir ilinde sırasıyla en sık mayıs ve ağustos aylarında; mevsim olarak ise ilkbahar ve yaz 

dönemimde görülmektedir. Erkek cinsiyette, kadınlara göre daha fazla görüldü. Hastalarda anestezi yönetimi için 

genel anestezi tercih edildi.  

Anahtar Kelimeler: Apandisit, mevsimsel dağılım, cinsiyet, anestezi yöntemi 

SS-119 

EPİDEMİOLOGİCAL AND DEMOGRAPHİC CHARACTERİSTİCS OF 

APPENDİCİTİS İN OUR REGİON 

Introduction: Acute appendicitis is one of the most common surgical surgeries worldwide. It is usually seen in 

the second-third decades. In male population is seen more frequently than women. The incidence of appendicitis 

varies according to country, geographical region, race, socioeconomic status, dietary habits, hygiene, sex and 

age. The relationship with the seasons is controversial. There are studies showing the epidemiological and 

demographic characteristics of appendicitis in the literature. In this study, we aimed to investigate these features 

of appendicitis cases in Kırşehir province. 

Materials and Methods: The patients who were operated with the diagnosis of acute appendicitis in our 

hospital between 2016-2018 were retrospectively reviewed by the ethics committee of Kirsehir Ahi Evran 

University and the patient file and hospital information system were examined. Patients; age, gender, anesthesia 

method, month and season were performed. 

Results: A total of 891 (100%) patients, 547 (61.39%) male and 344 (38.60%) female patients, were operated in 

the study period. The mean age of the male patients (29.33 ± 15.45), while the mean age of the female patients 

was 32.22 ± 16.88. 594 (66.66%) patients underwent general anesthesia and 300 (33.67%) had spinal anesthesia. 

At most in May and August; season, spring and summer season was performed. The difference between the 

distribution of operations according to seasons was not statistically significant (X ^ 2 = 5.77, P = 0.123). 

Conclusion: Appendicitis was most frequently seen in May and August in Kırşehir province; in the spring and 
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summer seasons. General anesthesia was preferred for anesthesia management in patients. 

Key words: Appendicitis, seasonal distribution, gender, anesthesia method. 
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SS-120 

TEK MERKEZ SEREBRAL DIJITAL SUBSTRAKSIYON 

ANJIYOGRAFI  BULGULARIMIZ 

Hüseyin AKDENİZ
*
, Özkan ÖZEN

** 

*
Van Yüzüncü  Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD. 

**
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD. 

 

Amaç:Tanısal amaçlı dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) önemli nororadyolojik incelemelerden biridir. 

Anevrizma ve arteriovenoz malformasyonlar (AVM) gibi serebrovasküler hastalıkların tanı ve tedavisinde 

sıklıkla DSA tercih edilir. Çalışmamızda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi radyoloji kliniğinde son 1 yıl 

içinde tanı ve-veya tedavi amaçlı serebral DSA yapılan hastaların bulgularını sunmayı amaçladık.   

Gereç ve yöntemler: Klinik arşivi Şubat 2018 ile Şubat 2019 aralığında taranarak serebral DSA çekilen 86 hasta 

incelendi. Çalışmamızda vertebral -karotid ve serebral arteryel sistemle ilişkili patolojiler, DSA sırasında 

uygulanan tedaviler, komplikasyonlar, işlem başarıları değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların 26’sı (% 30,2) erkek, 60’ı (% 69,8) bayan olup yaş ortalamaları 56,3 (SD ± 18,1) idi.  

DSA’da saptadığımız lezyonlar sıklık sırasına göre anevrizma (n:39, % 45,3), intrakarinal  arteriyel tromboz 

(n:12 %14,0), boyun karotid-vertebral arteriyel sistemde darlık (n:8, %9,3),  AVM  (n:5, %5,8)  arteriyel 

varyasyon (n:4 %4,7),  arteriovenöz fistül (n:1, %1,2) ve vasküler kitle lezyon (n:1, %1,2) idi. Onaltı hastada (% 

18,6) patoloji yoktu.  86 hastanın 32’sine endovasküler tedavi uygulanmıştı. Tedavi uygulanan 32 hastanın 18’i 

anevrizma diğerleri ise intrakranial tromboz (n:11) ve karotis stenozu (n:3) idi.  Tedavi uygulanan hastalarda 

işlem 2 hastada başarısız, 4 hastada kısmi başarılı, 26 hastada tam başarılıydı. En sık başarısızlık-kısmi başarı 

intrakaranial trombozlu hastalardaydı (n:5). Komplikasyon 3 hastada gelişti (% 3,5). En sık anevrizma yeri 

anterior komminikan arterde idi (n:12, %14). Anevrizma 6 erkek 33 kadın hastada vardı. Kadınlarda anevrizma 

oranı istatiksel olarak anlamlı yüksekti. 

Sonuç: Serebral DSA güvenli bir tanı ve tedavi yöntemidir. Serebral DSA’da nörolojik komplikasyonlar ve % 

0,6’ya ulaşan mortalite oranları bildirilmiştir. Bizim hasta grubumuzda komplikasyon trombektomi yapılan 3 

olguda vardı ve işleme bağlı mortalite yoktu.  

Anevrizma saptanan hastalarda literatür ile uyumlu olarak kadınların oranı yüksekti. Çalışmamızdan ortaya 

çıkan sonuç intrakaranial trombozlu hastalarda komplikasyonlar ve işlem başarısızlığı diğer patolojilere göre 

yükstektir. DSA vasküler serebral hastalıkların tanı ve tedavisinde oldukça başarılıdır. 

Anahtar kelimler: Anevrizma, serebral arter, serebral anjiografi, patoloji, tedavi 

 

SS-120 

SINGLE CENTER CEREBRAL DIGITAL SUBTRACTION 

ANGIOGRAPHY FINDINGS 

Introduction: Digital subtraction angiography (DSA) is an important diagnostic neuroradiological examination 

frequently employed in the diagnosis and treatment of cerebrovascular diseases such as aneurysm and 

arteriovenous malformation (AVM). We present findings from patients undergoing cerebral DSA in the previous 

year at Van Yüzüncü Yıl University Hospital Radiology Clinic.   

Methods: Eighty-six patients undergoing cerebral DSA between February 2018 and February 2019 were 

investigated. Vertebral-carotid and cerebral arterial system-related pathologies, treatments applied, 

complications, and procedure success rates were evaluated. 

Results: Twenty-six men (30.2%) and sixty (69.8%) women, with a mean age of 56.3 (SD ± 18.1), were 

enrolled. Lesions detected at DSA were aneurysm (n:39, 45.3%), intracranial artery thrombosis (n:12 14.0%), 
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stenosis in the carotid-vertebral arterial system in the neck (n:8, 9.3%),  AVM  (n:5, 5.8%), arterial variation (n:4 

4.7%), arteriovenous fistula  (n:1, 1.2%) and vascular mass lesion (n:1, 1.2%). Sixteen patients (18.6%) had no 

pathology. Thirty-two patients received endovascular treatment. Aneurysm was present in 18 of these, and 

intracranial thrombosis (n:11) and carotid stenosis (n:3) in the others. Procedures were unsuccessful in two 

treated patients, partially successful in four, and completely successful in 26. Failure/partial success was most 

common in intracranial thrombosis (n:5). Three (3.5%) patients developed complications. Aneurysm was most 

common in the anterior communicating artery (n:12, 14%). Aneurysm was present in 6 men and 33 women. 

Conclusion: Cerebral DSA is a reliable diagnostic and therapeutic technique. Neurological complications and 

mortality rates up to 0.6% have been reported in cerebral DSA. In our study complications occurred in three 

patients undergoing thrombectomy, but no procedure-related mortality. In agreement with the literature, the 

prevalence of aneurysm was significantly higher in women. Our study shows that complications and procedural 

failure are higher in patients with intracranial thrombosis compared to other pathologies. DSA is useful in the 

diagnosis and treatment of vascular cerebral diseases. 

Keywords: Aneurysm, cerebral artery,cerebral angiography,patholgy, treatment 
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SS-121 

SPONTAN ARAKNOİD KİST RÜPTÜRÜNE BAĞLI GELİŞEN KİST İÇİ 

KANAMA VE BİLATERAL SUBDURAL HEMATOMA VAKASININ 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE MAGNETİK REZONANS 

GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİKLERİ 

Sercan Özkaçmaz
* 

* 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Kırşehir 

 

Amaç: Bu yazımızda, , herhangi bir travma ile ilişkisi olmayan orta kranial fossa yerleşimli araknoid kist 

rüptürüne bağlı olarak gelişen, kist içi kanama ve bilateral subdural hematom olgusunu Bilgisayarlı Tomografi 

ve Magnetik Rezonans görüntüleme bulguları ile sunuyoruz. 

Olgu: 42 yaşında önceki medikal anamnezi özelliksiz olan hasta, başağrısı şikayeti ile başvurdu. Hastada 

herhangi bir travma öyküsü yoktu. Çekilen bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntülemelerinde orta 

kranial fossa yerleşimli araknoid kist rüptürüne bağlı olarak gelişen, kist içi kanama ve bilateral subdural 

hematom izlendi. 

Tartışma: Araknoid kistler, sıklıkla santral sinir sistemi görüntülemelerinde rastlantısal olarak saptanan ve beyin 

(intrakranial) veya spinal kordu (spinal) çevreleyen araknoid membranlar üzerinde gelişen sıvı dolu keselerdir. 

Tüm intrakranial yer kaplayan lezyonların % 1 ini oluşturmakla birlikte santral sinir sisteminde hemen hemen 

her lokalizasyonda extraaksiel mesafede bulunabilirler. Ancak en sık saptandıkları yerler; orta kranial fossa, 

serebellar konveksite çevresi, perisellar alanlar, retroserebellar bölge, pontoserebellar köşe ve kuadrigeminal 

veya ambient gibi bazal sisternalardır. Genellikle asemptomatik olup rüptüre veya bası bulgularına bağlı olarak 

çok nadiren semptomlara yol açarlar. Kist içi kanama veya subdural hematom ve subdural higromalar,  araknoid 

kistin nadir komplikasyonları olup, tipik olarak travma sonrası meydana gelirler. Araknoid kistler rüptüre 

olduklarında kist içine ve/ veya o taraf subdural mesafeye açılmakta ve hem kist içi hem de subdural hematoma 

neden olabilmektedir. Ancak büyük boyutlu kistlerde meydana gelen özellikle fazla miktardaki kanamalar 

subdural mesafede karşı tarafa da geçebilmekte ve kontralateral subdural hematoma yol açabilmektedir. 

Literatürde, kist içi kanama ve bilateral subdural hematom ile komplike, travmaya bağlı olmayan araknoid kist 

rüptür vakaları oldukça nadir görülmektedir. 

Sonuç: Subdural hematomların ayırıcı tanısında araknoid kist rüptürlerine bağlı kanama da akılda tutulmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Araknoid kist, Kist içi kanama, Kronik subdural kanama 

 

SS-121 

COMPUTED TOMOGRAPHY AND MAGNETIC RESONANCE 

IMAGING FINDINGS OF BILATERAL SUBDURAL HEMATOMA AND 

INTRACYSTIC HEMORRHAGE IN AN SPONTANEOUS ARACHNOID 

CYST RUPTURE 

Aim: In this report, we present a case of nontraumatic intracystic hemorrhage into  middle cranial fossa 

arachnoid cyst associated with  bilateral subacute subdural hematoma with Computed Tomography and Magnetic 

Resonance Imaging findings. 

Case: A 42 years old male who has an remarkable medical history, admitted with a complaint of headache. He 

denied any recent trauma history.Computed Tomography and Magnetic Resonance examination revealed 

intracystic hemorrhage into a middle cranial fossa associated with a bilateral subacute subdural hematoma. 

Discussion: Arachnoid cysts are fluid-filled sacs, that occur on the arachnoid membrane that covers the brain 
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(intracranial) and the spinal cord (spinal) which are frequently detected incidentally during neuroimaging. 

Arachnoid cysts constitute approximately 1% of all intracranial space-occupying lesions .The middle cranial 

fossa, cerebral convexity, perisellar, retrocerebellar, cerebellopontine angle, and quadrigeminal plate cisterns are 

the most common locations. Arachnoid cyst  are  usually asymptomatic. But rarely they may become 

symptomatic when marked compression to the neighbor tissues or rupture to subdural space occur.  Intracystic 

hemorrhage or subdural hematomas and subdural hygromas are rare complications of arachnoid cysts, typically 

occur after head trauma. When an arachnoid cyst ruptured,  intracystic bleeding and ipsilateral subdural 

hematoma  may be seen. But bilateral subdural hematoma associated with arachnoid cyst rupture is seen  in case 

of larger arachnoid cysts because of high amount of blood must be passed to subdural space to result in also 

contralateral subdural hematoma.  In the literature there are a few cases of non-traumatic arachnoid cyst with 

complicating intracystic hemorrhage and bilateral subdural hematomas.  

Conclusion: Bleeding secondary to the rupture of an arachnoid cyst must be kept mind for the differential 

diagnosis of subdural hematoma. 

Key words: Arachnoid cyst, Chronic subdural hematoma, Intracystic hemorrhage 
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SS-122 

ÖNLENEBİLİR GÖRME AZLIĞI ; AMBLİYOPİ VE RİSK 

FAKTÖRLERİ  

Hakika Erdoğan ,  Ziya Akıngöl* 

*
Maltepe  Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları  AD, İstanbul  

 

Amaç: Ambliyopi, çocukluk çağında görme keskinliğinde azalmaya bağlı okul başarısında düşüklüğe; uzun 

vadede ise hayat kalitesinde azalmaya ve fonksiyon kaybına yol açar. Ambliyopi, çoğunlukla refraksiyon 

kusurları, şaşılık, kapak düşüklüğü ve oküler patolojilere bağlı olarak izlenebilir. Çalışmamızın amacı, 

polikliniğe ilk başvuru anında ambliyopi tanısı alan çocuk yaş grubu hastaların prognostik risk faktörlerini 

inceleyerek geniş çaplı tarama programlarına ışık tutmaktır 

Gereç ve yöntemler: 2016 -2018 yılları arasında kliniğimize başvurup ambliyopi tanısı alan çocukluk çağı 

hastalarının yaş, cinsiyet, refraksiyon kusurları, görme keskinlikleri ve eşlik eden diğer patolojilerin varlığı 

açısından retrospektif olarak incelendi. 

Bulgular: İlk kez ambliyopi tanısı alan 141 hastanın 72’si kadın 69’u erkek ve yaş ortalaması 8,5’tu. Cinsiyetler 

arasında anlamlı bir farka rastlanmadı. Ortalama görme keskinliği ambliyop olan gözlerde 0,5’ti. 141 hastanın 

135’inde refraksiyon kusuruna bağlı ambliyopi olup bunlardan 17’sinde ≥2.5Dioptri(D) miyopi, 93’ünde ≥2.5D 

astigmatism, 25’inde ise ≥2.5D hipermetropi saptandı. 9 çocukta klinik olarak anlamlı strabismus tespit edildi. 

Bu 9 hastanın 4’ünde ise hem refraksiyon kusuru hem strabismus mevcuttu. 1 hastada optik atrofi saptandı. 

Hiçbir hastada konjenital katarakt, oküler tümör, pitozis vb patolojiye rastlanmadı. 

Sonuç: Ambliyopinin çalışmamızdaki en önemli risk faktörü yüksek dereceli refraksiyon kusuru olarak saptandı. 

Bu nedenle okul öncesi yapılacak geniş çaplı taramalar erken tanı ve tedaviye yardımcı olacağı için ambliyopiyle 

mücadelede önem taşıyacağı düşünülmektedir 

Anahtar Kelimeler: Ambliyopi,Refraksiyon, Görme , Hipermetropi, Miyopi ,Astigmat  

SS-122 

PREVENTIONAL VISIBILITY; AMBLIOPY AND RISK FACTORS 

Introduction: Amblyopia leads to decreased school success due to low visual acuity during childhood; it also 

leads to loss of quality of life and function due to low vision during adulthood. Amblyopia can be observed 

mostly due to refractive errors, strabismus, ptosis and other ocular pathologies. The aim of our study to present 

the prognostic risk factors of childhood amblyopia diagnosed at the time of first time outpatient clinic visit 

Methods: This is a retrospective study between 2016-2018. Age, gender, refractive errors, visual acuity and 

other ocular pathologies of the childhood patients diagnosed with amblyopia were evaluated.  

Results: Of the 141 patients diagnosed with amblyopia for the first time, 72 were female, 69 were male and the 

mean age was 8.5. There was no significant difference between genders. The mean visual acuity of the eyes with 

amblyopia was 0.5. Of 141 patients, 135 had amblyopia due to refractive error; 17 of them had ≥2.5 diopters (D) 

myopia, 93 had ≥2.5D astigmatism, and 25 patients had ≥2.5D hyperopia. Clinically significant strabismus was 

detected in 9 children. 4 of these 9 patients had both refractive error and strabismus. Optic atrophy was detected 

in 1 patient. No congenital cataract, ocular tumor, ptosis, etc. were observed in any patient. 

Conclusion: High-grade refractive error was the most important risk factor for amblyopia in our study. 

Therefore, pre-school large-scale screening is considered to be important to prevent amblyopia which helps early 

diagnosis and treatment.. 

Key words: Amblyopia, Refraction, Vision ,Hyperopia, Myopia, Astigmatism  

http://www.iamhc.org/?sayfa=makaleduzelt&no=122
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SS-123 

KANSER HASTALARINDA AĞRI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

Pınar Tekinsoy Kartın* 

*Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

Ağrı, kanser hastaları için en yaygın ve çözülemeyen problemlerden birisidir. Kanser hastalarının neredeyse 

yarısı çeşitli şekillerde ortaya çıkabilen ağrı semptomunu yaşamaktadırlar. Ağrı kısa veya uzun, hafif veya ağır 

olabilir, hatta bir veya birkaç organ ve kemiği etkileyebilmektedir. Kanser ağrısının çoğu, bir tümörün kemiğe, 

sinirlere veya organlara baskı yaptığında ortaya çıkar. Ağrı bölgeye göre değişebilmekte ve ağrısının belirtileri 

kişiden kişiye değişebilmektedir. Ağrı düzeyi kanserin türüne, hastalığın evresi veya kapsamına ve kişinin ağrı 

eşiğine bağlı olabilmektedir. Ağrı hafif ve ara sıra şiddetli ve sabit arasında değişebilmektedir. Ağrı, kanser, 

kanser tedavisi veya birkaç faktörden kaynaklanabilmektedir. Tıbbi tedavide bazı ilaçlar genel ağrı kesicilerdir, 

bazıları ise belirli ağrı tiplerini hedef almakta ve reçete gerektirebilmektedir. Her kişinin tanı, kanser evresi, 

ağrıya verdiği tepki farklıdır. Bu nedenle, her hastanın kanser ağrısını kontrol etmek için kişisel bir plana ihtiyacı 

vardır. Ağrı tedavisi ne kadar erken başlarsa, o kadar etkili olabilmektedir. Hastalar ağrı ve ağrı yönetimi 

konusunda bilgilendirilmeli ve ağrı yönetiminde aktif rol almaya teşvik edilmelidir. Ağrı kesici ilaçların yanı sıra 

kanser ağrısını yönetmek için ilaç dışı tedaviler kullanılmaktadır. Bu tedaviler ilaçların daha iyi çalışmasına ve 

diğer semptomları hafifletmesine yardımcı olmaktadır. Bu tedavilerden bazıları biofeedback, solunum ve 

gevşeme egzersizleri, sıcaklık kullanımı, hipnoz, görüntü, masaj, basınç ve titreşim, deri altı elektriksel sinir 

stimülasyonudur (TENS). 

Anahtar Kelimeler: Kanser, ağrı, tıbbi tedavi, integratif tedavi 

 

SS-123 

PAIN AND TREATMENT APPROACHES IN CANCER PATIENTS 

Pain is one of the most common and unsolved problem for the cancer patients. Nearly half of cancer patients 

experience pain, which can show up in various ways. It may be short or long, mild or severe, or even affect one 

or a few organs and bones. Most cancer pain occurs when a tumor presses on bone, nerves or organs. The pain 

may vary according to location. The symptoms of cancer pain vary from person to person. The amount of pain 

may depend on the type of cancer, the stage or extent of the disease, and the person's pain threshold. Pain can 

range from mild and occasional to severe and constant. Pain can be caused by cancer, treatment for cancer, or a 

combination of factors.  Some drugs are general pain relievers, while others target specific types of pain and may 

require a prescription. Each person's diagnosis, cancer stage, response to pain are different. For this reason, each 

patient needs a personal plan to control cancer pain. The earlier pain treatment is started, the more effective it 

may be. Patients should be informed about pain and pain management and be encouraged to take an active role 

in their pain management. Non-drug treatments for managing  cancer pain in addition to pain medication. These 

treatments will help medicines work better and relieve other symptoms. Biofeedback, Breathing and relaxation 

exercises, using temperature, Hypnosis, Imagery, Massage, pressure and vibration, Transcutaneous electrical 

nerve stimulation (TENS). 

Key Words: Cancer, pain, medical treatment, integrative treatment  
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SS-126 

İNSAN BCL-2, BAD VE AKT1 PROTEİNLERİ ÜZERİNDE ANNONA 

MURİCATA METABOLİTLERİN VE ABEMACİCLİB MOLEKÜLÜN 

MOLEKÜLER KENETLENME ÇALIŞMASI 

Fatma Kübra Ata
*
, Doç Dr. Serap Yalçın

**
, Doç Dr. Fahriye Ercan

*** 

* Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir
 

** Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir 

***Bitki Koruma Bölümü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, 

 

Amaç: Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları, sağlıklı hücreler üzerinde toksik etki göstermekte ve 

çok sayıda yan etkileye neden olmaktadır. Yaygın olarak, Annona muricata son birkaç yılda yapılan çalışmalarla 

faydalı bir kemoterapötik ajan olabileceği ve birçok kanser hücresine karşı etkili olduğu bulunmuştur.
1
 Yapmış 

olduğumuz bu çalışmada; Annona muricata’da yer alan İsoquercetin, Roseoside, Coreximine, Anonaine ve 

Arianacin metabolitlerinin Bcl-2, Bad ve Akt1 proteinleri ile olan bağlanma enerji seviyesi AutoDock Vina ve 

VMD
2,3 

programları kullanılarak hesaplanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: İsoquercetin, Roseoside, Coreximine, Anonaine ve Arianacin metabolitlerinin ve 

Abemaciclib (Verzenio) ilacın üç boyutlu (3B) moleküler yapısı PubChem adı verilen kimyasal veritabanından 

elde edilmiştir. Bcl-2 (PDB ID: 1g5m), Bad (PDB ID: 1g5j) ve Akt1 (PDB ID: 1gv1) proteinlerin kristal yapısı 

RCSB Protein Veri Bankasından alınmıştır. Çalışmada 2017 yılında FDA (Gıda ve İlaç Kabulü) tarafından 

onaylanan Abemaciclib (PubChem ID: 46220502) molekülü kontrol grubu olarak kullanılmıştır. 

Bulgular: Abemaciclib molekülün Bcl-2 proteini ile yapmış olduğu bağlanma enerjisi -8.0 kkal/mol, Akt1 

proteini ile bağlanma enerjisi -9.4 kkal/mol ve Bad proteini ile bağlanma enerjisi -6.9 kkal/mol olduğu 

gözlenmiştir. İsoquercetin (Ligand1), Roseoside (Ligand1), Coreximine (Ligand1), Anonaine (Ligand1) ve 

Arianacin (Ligand1) asetojeninlerin Bcl-2, Akt ve Bad proteini ile etkileşime girdiği rezidüller ve bağ enerji 

seviyeleri tabloda gösterilmiştir. [Tablo 1] 

Sonuç: Sonuçlar İsoquercetin molekülün Bcl-2, Bad ve Akt proteinleri ile yüksek afiniteye sahip olduğunu 

göstermiştir. Bu nedenle İsoquercetin molekülün potansiyel bir Bcl-2, Bad ve Akt1 inhibitörü ve yeni doğal bir 

kemoterapi molekülü olarak kullanılabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Annona muricata, Abemaciclib, Moleküler kenetlenme  
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Tablo 1: Protein-Ligand Moleküler Kenetlenme Sonuçları 

Protein Ligand Bağlanma Enerjisi 

(kkal/mol) 

Etkileşime Girdiği Rezidüller (Aminoasitler) 

 

 

Bcl-2 

Isoquercetin 

Roseoside 

Coreximine 

Anonaine 

Arianacin 

-8.8 

-8.5 

-7.9 

-7.6 

-7.3 

Asp10, Glu13, Glu48 

His3, Asn11 

Asn182, Tyr9, Trp195, Gly8, Gly193 

Trp195, Thr7, His186, Asn11 

- 

 

 

Akt-1 

Isoquercetin 

Anonaine 

Roseoside 

Coreximine 

Arianacin 

-10.0 

-8.8 

-8.4 

-8.0 

-7.3 

Gly311, Asp274, Leu295, Glu191, Phe161, Asp292, Glu278,Thr312 

Glu191, Phe161, Lys179, Asp292, Thr195 

Glu341, Leu347, Arg243, Tyr350, Arg346 

Lys276, Met281, Ala177, Thr291, Val164 

- 

 

 

Bad 

Isoquercetin 

Roseoside 

Arianacin 

Anonaine 

Coreximine 

-7.2 

-6.3 

-6.2 

-5.9 

-5.7 

Ala305, Arg310, Arg313, Gly309 

Leu312, Ala305, Gly309 

- 

Trp303, Gln306 

Glu318, Met315, Phe319 

Ala: Alanin, Arg: Arjinin, Asn: Asparajin, Asp: Aspartat, Gln: Glutamin, Glu: Glutamat, Gly: Glisin, His: Histidin, Leu: Lösin, 

Lys: Lizin, Met: Metiyonin, Phe: Fenilalanin, Thr: Treonin, Trp: Triptofan, Tyr: Tirozin, Val: Valin 

SS-126 

DOCKING STUDIES OF METABOLITES OF ANNONA MURICATA AND 

ABEMACICLIB ON HUMAN BCL-2, BAD AND AKT1 PROTEINS 

Aim: Chemotherapy drugs have been used in cancer treatment but they show toxic effects on healthy cells and 

cause many side effects. On the whole, Annona muricata has been found to be effective against a number of 

human cancers in many recent studies, suggesting that it could be a useful chemotherapeutic agent.
1 

The present 

work describes the molecular interaction of Isoquercetin, Roseoside, Coreximine, Anonaine and Arianacin 

metabolite of Annona muricata with Bcl-2, Bad and Akt1 using an molecular docking analysis softwares, 

Autodock Vina and VMD.
2,3   

Meterial-Methods: The 3D molecular structure of Isoquercetin, Roseoside, Coreximine, Anonaine, Arianacin 

and Abemaciclib (Verzenio) were retrieved from chemical databases namely PubChem. The crystal structure of 

Bcl-2 (PDB ID: 1g5m), Bad (PDB ID: 1g5j) and Akt1 (PDB ID: 1gv1) were retrieved from RCSB Protein Data 

Bank. Abemaciclib (PubChem ID: 46220502) molecule, which was approved by the FDA (Food and Drug 

Admisnistration) in 2017, was used as a control group in this study.  

Results: The binding energy of this molecule with the Bcl-2 protein was -8.0 kcal/mol, the binding energy with 

the Akt-1 protein was -9.4 kcal/mol and the binding energy with Bad protein was -6.9 kcal/mol. The residual 

and binding energy levels of the Isoquercetin (Ligand1), Roseoside (Ligand1), Coreximine (Ligand1), Anonaine 

(Ligand1) and Arianacin (Ligand1) acetogenins were analysed with Bcl-2, Akt and Bad protein.  

Conclusion: Results displayed that Isoquercetin showed a high affinity towards Bcl-2, Bad and Akt1 thus it can 

be used a potential inhibitor of Bcl-2, Bad and Akt1 and a novel and natural chemotherapy molecule.  

Tablo 1: Protein-Ligand Moleküler Docking Results 

Protein Ligand Binding Energy 

kcal.mol
-1

 

Interacting Residues (Amino Acids) 
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Bcl-2 

 

Isoquercetin 

Roseoside 

Coreximine 

Anonaine 

Arianacin 

-8.8 

-8.5 

-7.9 

-7.6 

-7.3 

Asp10, Glu13, Glu48 

His3, Asn11 

Asn182, Tyr9, Trp195, Gly8, Gly193 

Trp195, Thr7, His186, Asn11 

- 

 

 

Akt-1 

Isoquercetin 

Anonaine 

Roseoside 

Coreximine 

Arianacin 

-10.0 

-8.8 

-8.4 

-8.0 

-7.3 

Gly311, Asp274, Leu295, Glu191, Phe161, Asp292, Glu278,Thr312 

Glu191, Phe161, Lys179, Asp292, Thr195 

Glu341, Leu347, Arg243, Tyr350, Arg346 

Lys276, Met281, Ala177, Thr291, Val164 

- 

 

 

Bad 

Isoquercetin 

Roseoside 

Arianacin 

Anonaine 

Coreximine 

-7.2 

-6.3 

-6.2 

-5.9 

-5.7 

Ala305, Arg310, Arg313, Gly309 

Leu312, Ala305, Gly309  

- 

Trp303, Gln306 

Glu318, Met315, Phe319 

Ala: Alanin, Arg: Arjinin, Asn: Asparajin, Asp: Aspartat, Gln: Glutamin, Glu: Glutamat, Gly: Glisin, His: Histidin, Leu: Lösin,  

Lys: Lizin, Met: Metiyonin, Phe: Fenilalanin, Thr: Treonin, Trp: Triptofan, Tyr: Tirozin, Val: Valin  
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SS-128 

SAFRA KESESİ KANSERİ İÇİN CERRAHİ SONUÇLAR: 

TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Gökhan Akkurt
* 

*
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi A.D, Ankara 

 

Amaç: Safra kesesi kanserleri oldukça nadir görülen ve genellikle agresif seyirli olan kanserlerdir. Tanı anında 

genellikle ileri evrelerdedir. Çalışmamızda, kliniğimizde safra kesesi kanseri tanısı ile opere edilen hastaları 

demografik özellikleri, ameliyat öncesi ve sonrası karaciğer fonksiyon testleri, radyolojik tetkikleri ve cerrahi 

tedavi yöntemleri açısından incelemeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hepatobiliyer 

Cerrahi Kliniğinde 2013 Ocak – 2018 Aralık  tarihleri arasında kolesistektomi uygulanmış, operasyon sonrasında 

histopatolojik olarak safra kesesi karsinomu tanısı alan hastaların dosyaları geriye dönük olarak tarandı. 

Hastalar; demografik özellikleri, ameliyat öncesi ve sonrası biyokimya paremetreleri, ameliyat öncesi yapılan 

radyolojik görüntüleme yöntemleri, yapılan ameliyat yöntemi, hastanede yatış süresi ve postoperatif 

komplikasyonlar açısından incelendi. 

Bulgular: 2013 Ocak – 2018 Aralık  tarihleri arasında kolesistektomi olan 4114 hasta incelendi ve 

histopatolojisinde safra kesesi karsinomu tanısı alan 63 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 41 tanesi kadın 

(%65,1), 22 tanesi erkekti (%34,9). Yaş ortalamaları 65,13±1,03, hastanede kalış süresi ise 8,95±0,14 olarak 

hesaplandı. 

 Kesin patoloji raporunda 43 (%68,3) hastada  adeno karsinom, 6 hastada (%9,5) adenoca infiltrasyonu (mide 

ca), 2 (%3,2) hastada adeno ca-yatak rezeksiyonu, 1 (%1,6) hastada adventisyada papiller seröz karsinoma 

infiltrasyonu (kolon), 1 (%1,6) hastada intrakistik papiller neoplazm, 1 (%1,6) hastada iyi diferansiye endokrin 

tümör-karsinoid, 1 (%1,6) hastada karsinoma infiltrasyonu (mide), 1 (%1,6) hastada Kolanjiokarsinoma 

infiltrasyonu, 1 (%1,6) hastada Kolanjiokarsinoma invazyonu, 1 (%1,6) Küçük hücreli karsinoma, 1 (%1,6) 

hastada Malign mezotelyoma infiltrasyonu, ve 1 (%1,6) hastada Nöroendokrin tm olarak raporlandı.  

Preoperatif dönemde tüm hastalara batın ultrasonografi, hastaların  24’üne tüm abdomen tomografi (% 38,1) ve 

12’sinde ise (%19,0) dinamik MRG çekilmişti. 42 (%66,7) hastaya açık kolesistektomi uygulanırken 21 (33,3) 

hastaya laparoskopik kolesistektomi uygulandı. Postoperatif 2 (%3,2) hastada Bilier darlık + safra fistülü, 5 

(%8,0) hastada yatak rezeksiyonu, 1 (%1,6) hastada safra fistülü izlendi. Uygulanan Ki kare testi sonucunda, 

ERCP ile açığa dönüş, dren ve komplikasyon durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede bir ilişki 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

Sonuç: Safra kesesi kanserlerinde tek küratif tedavi yöntemi cerrahidir ancak tanı aldıklarında genellikle ileri 

evrededirler. İnsidental safra kesesi kanserleri erken evre olduklarında uygun tedavi ile hastaların sağkalımı 

uzatılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kolesistektomi, Safra kesesi kanseri, Preoperatif tanı 

 

SS-128 

SURGİCAL RESULTS FOR GALLBLADDER CANCER:  

SİNGLE CENTER EXPERİENCE 

Introduction: Gallbladder cancers are very rare and usually aggressive. It is usually in advanced stages at the 

time of diagnosis. In our study, we aimed to investigate the demographic characteristics, preoperative and 

postoperative liver function tests, radiological examinations and surgical treatment methods of the patients who 

were operated with the diagnosis of gallbladder cancer in our clinic. 
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Methods: The files of the  patients who underwent cholecystectomy and were diagnosed with gallbladder 

carcinoma by  histopathologically were retrospectively reviewed between January 2013 - December 2018 in the 

Department of Health Sciences University (SBU) Numune Training and Research Hospital Hepatobiliary 

Surgery Clinic.The demographic characteristics, preoperative and postoperative biochemistry parameters, 

preoperative radiological imaging methods, surgical procedure, hospitalization time and postoperative 

complications of the patients  were examined.  

Results: 4114 patients with cholecystectomy were examined between January 2013 and December 2018 and 63 

patients with histopathologically diagnosed as gallbladder carcinoma were included in the study.41 of the 

patients were female (65.1%) and 22 of them were male (34.9%). The mean age of the patients was 65.13 ± 1.03 

and the duration of hospitalization was 8.95 ± 0.14. In the definitive pathology report, adeno carcinoma was 

present in 43 (68.3%) patients, adenoca infiltration (gastric ca) in 6 patients (9.5%), adeno ca-bed resection in 2 

(3.2%) patients, infiltration of papillary serous carcinoma in the adventitia (colon) in 1 (1.6%) patient, intracystic 

papillary neoplasm in 1 (1.6%) patient, well-differentiated endocrine tumor-carcinoid in 1 (1.6%) patient, and 

carcinoma infiltration(stomach)   in 1 (1.6%) patient,  cholangiocarcinoma infiltration in 1 (1.6%) patient, 

cholangiocarcinoma invasion in 1 (1.6%) patient, small cell carcinoma in 1 (1.6%) patient, malign mesothelioma 

infiltration in 1 (1.6%) patient, and neuroendocrine tumor in 1 (1.6%) patient. Abdominal ultrasonography was 

performed in all patients, and 24% of the patients had abdominal CT (38.1%) and 12 (19.0%) had dynamic MRI 

during the preoperative period.  42 (66.7%) patients underwent open cholecystectomy and 21 (%33.3) patients 

underwent laparoscopic cholecystectomy. Biliary stenosis + biliary fistula was seen in 2 (3.2%) patients, bed 

resection in 5 (8.0%) patients and biliary fistula in 1 (1.6%) patient postoperatively. As a result of the applied 

Chi-square test, there was no statistically significant relationship between ERCP and return, drainage and 

complication (p> 0.05). 

Conclusion: The only curative treatment method for gallbladder cancers is surgery, but they are usually 

advanced when diagnosed. Incidental gallbladder cancers can be prolonged with appropriate treatment if they 

have an early stage. 

Key Words: Cholecystectomy, Gallbladder cancer, Preoperative diagnosis 

 

Tablo 1: 

  
Safra kesesi ca 

N % 

Cinsiyet 
Erkek 22 34,9 

Kadın 41 65,1 

Tanı 

Adenoca 43 68,3 

Adenoca infiltrasyonu (mide ca) 6 9,5 

Adenoca-yatak rzx 2 3,2 

Adventisyada papiller seröz karsinoma infiltrasyonu (kolon) 1 1,6 

İntrakistik papiller neoplazm ile ilişkili invaziv karsinoma 1 1,6 

İntrakistik papiller neoplazm, intestinal metaplazi 1 1,6 

İyi diferansiye endokrin tümör-karsinoid 1 1,6 

Karsinoma infiltrasyonu (mide) 1 1,6 

Kolanjiokarsinoma-tümör negatif safra kesesi 1 1,6 

Kolanjiokarsinoma infiltrasyonu 1 1,6 

Kolanjiokarsinoma invazyonu 1 1,6 

Ksanto 0 0,0 

Küçük hücreli karsinoma 1 1,6 

Malign mezotelyoma infiltrasyonu 1 1,6 

Nöroendokrin tm 1 1,6 

Skuamöz hücreli karsinoma 1 1,6 

Görüntüleme Bt-Mr-Usg 53 84,1 
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Safra kesesi ca 

N % 

Mrcp 0 0,0 

 

Açığa dönüş 

 

Açık 

 

42 

 

66,7 

Laparaskopik tamamlanan 21 33,3 

Dren 
Var 58 92,1 

Yok 5 7,9 

Komplikasyon 

   

   

Bilier darlık+safra fistülü 2 3,2 

Kolesistektomi+koledokotomi t tüp sonrası t tüpten kaçak sonrası 

postop 12. Günde reopere 
1 1,6 

Yatak rezeksiyonu 5 8,0 

Sonrasında safra kaçağı 1 1,6 

ERCP 
Yapılmış 8 12,7 

Yapılmamış 55 87,3 

Yaş (ort.±s.s.) 65,13±1,03 

Hastanede kalış süresi (ort.±s.s.) 8,95±0,14 
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SS-129 

İMPERFORE HİMEN TEDAVİSİ: KORUYUCU CERRAHİ YAKLAŞIM 

Mustafa Kurt* 

*Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Çorum 

 

Giriş: İmperfore himen, vajina açıklığını tamamen  kapatan bir anotomik bozukluk olup; karın ağrısı, idrar 

retansiyonu , pollaküri, dizuri, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarıyla karakterizedir. Tanısı genellikle anamnez  

ve  fizik  muayene ile konulmaktadır. Tedavisi genellikle cerrahi olup  tedavi için en uygun zaman, estrojenin 

genital dokularda en etkin etkili olduğu dönem olan  yeni doğan ya da ilk menarşial zamanlardır. 

Vaka: 12 yaşında kız hasta, primer amenore, idrar yapamama ve alt batında ağrı şikayeti ile hastanemiz acil 

servisine  başvurdu. Hastanın öyküsünde bu ağrının 10-12 ay önce başladığı, aralıklı olduğu ve intramüsküler 

ağrı kesicilerle semptomların hafifletildiği öğrenildi. Yapılan abdominal ultrasonografide tüm vageni  dolduran  

hipoekoik  kanama ile uyumlu bulgular saptandı. Jinekolojik muayenede hymen mor, ince idi ve 

hematokolposun neden olduğu bombeleşme dikkat çekti. Vajen aksı boyunca oluşmuş olan kitlesel yapının 

rektuma doğru  baskı yaptığı saptandı. Acil şartlarda genel anestezi altında operasyona alınan hastaya litotomi 

pozisyonunda kesme özelliği olan ‘harmonic har9f prob’ ile parsiyel himenotomi yapıldı. Yaklaşık  olarak 500 cc 

hematom boşaltıldı. Kızlık yapısını korumak için Hemostaz ve perforasyon kızlık yapısını korumak için 

harmonik makasın aktif olan alt ucu ile yapıldı. 

 

 
Şekil 2 Himenotomi öncesi ve sonrası (Tasarımcı Hilal nur Er’in İzniyle alınmıştır) 

Tartışma: İmperfore himen, vajina açıklığının kapalı olmasıyla karakterize 2000 kadında bir görülen hastalıktır. 

Sekonder seks karakterleri gelişmesine rağmen menstrüasyon olmaması ve siklik pelvik ağrıların olması ile 

karekterizedir. Adetlerin başlamasına rağmen, adet kanının drenajının olmaması hematokolpos, hematometra ve 

hematosalpinks ile sonuçlanır. İyi bir anamneze eşlik edecek olan dikkatli bir fizik ve genital muayene ile 

kolayca tanı konulabilir. Standart tedavi yaklaşımı cerrahi himenektomi veya himenektomidir. Vakamızda, enerji 

modalitesi uygulanarak yapılan cerrahi tedavi ile sütüre gerek kalmaksızın menstrüel kanın direnajı için yeterli 

genişlikte doğal görünümlü himenal açıklık oluşturabildik. 

Sonuç:  Bu operasyon dikkatli yapıldığında, bu tür enerji modalitesini kullanmak güvenli bir seçenektir.  

Anahtar Kelimeler: Himenoplasti, himen, himenotomi, himenektomi. 
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SS-129 

TREATMENT OF IMPERFORATE HYMEN: PROTECTIVE 

SURGICAL APPROACH 

Introductıon: Imperforate hymen is an anatomic disorder that completely closes the vaginal opening. It is 

characterized by abdominal pain, urinary retention, pollakuria, dysuria, recurrent urinary tract infections. The 

diagnosis is generally made by anamnesis and physical examination. Treatment is usually surgical, and the most 

appropriate time for treatment is the period of newborn or first menarchial period, when estrogen is highly 

effective in genital tissues.  

Case: A 12-year-old girl presented to the emergency department with primary amenorrhea, urinary incontinence 

and lower abdominal pain. In the patient's history, it was learned that this pain was intermittent, started 10-12 

months ago and the symptoms were alleviated with intramuscular painkillers. Abdominal ultrasonography 

revealed findings consistent with hypoechoic hemorrhage filling the entire vagina. On gynecological 

examination, hymen was observed purple, thin, and swelling caused by hematocolpos was noticed. It was found 

that the structure formed along the vaginal axis was pressing towards the rectum. The patient underwent 

operation under general anesthesia and underwent partial hymenotomy with ‘harmonic har9f scalpel’ using its 

cutting feature, in lithotomy position. Approximately 500 cc of hematoma was drained. Hemostasis and 

perforation were made with active tip of the harmonic scalpel in order to protect the maiden structure. 

 
Figure1 Hymen before and after hymenotomy (Reproduced with permission of painter Hilal n. Er) 

Dıscussıon: Imperforate hymen is characterized by anatomic closure of the vaginal opening, seen in one out of 

2000 women. It is characterized by the absence of menstruation and cyclic pelvic pain, despite the development 

of secondary sexual characteristics,  Although the menstruations begin, inability to the drainage of the menstrual 

blood results in hematocolpos, hematometra and hematosalpinx. It can be easily diagnosed with a careful 

physical and genital examination which is accompanied by a good anamnesis In this case, using energy modality, 

we managed to make an identical hymenal aperture large enough for adequate drainage of the menstrual blood 

without need for stitching.  

Conclusıon:  If this procedure is performed carefully, to use this type of energy modality can be a safe choice. 

Keywords: Hymenoplasty, hymen, hymenotomy, hymenectomy.  
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SS-131 

VAJİNADA UNUTULMUŞ PESSER HALKASI: OLGU SUNUMU 
Selim GÜLÜCÜ*, Fatma Ünlü

* 

*
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Tokat 

 

Amaç: Pesser halkası pelvik organ prolapsusunda sık kullanılan cerrahi olmayan konservatif tedavi şeklidir. 

Takibi ve bakımı düzenli olmadığında ölümlere bile yol açan çeşitli komplikasyonlarla karşımıza çıkar. En sık 

görülen komplikasyonlar; pelvik ağrı, kanama ve kötü kokudur. Olgumuzda sosyal hayattan izolasyona neden 

olan yaklaşık 15 yıldan fazla süredir unutulmuş enfekte bir pesser halkasının komplikasyonu rapor edildi. 

Olgu:88 yaşında, multipar hasta kliniğimize abondan vajinal kanama ve kötü kokulu vajinal akıntı ile geldi. 

Pesser halkasının en az 15 yıl önce uterın prolapsus nedeniyle yerleştirildiğini ve o zamandan beri hiç doktor 

muayenesine gitmediği öğrenildi. İlk bakıda şiddetli anaerob kötü kokulu pürülan vajinal akıntı ve kanama 

izlendi. Vajende gömülü pesser halkası tespit edildi. Vücut sıcaklığı normal ve fizik muayenede abdominal ve 

adneksiyal hassasiyet izlenmedi. Serum lökosit 15.400 ve C - reaktif protein (CRP)  33 µL, prokalsitonin 0,202 

(>0,05) olarak ölçüldü. Pesser halkası özellikle posterior duvarda ileri derecede adheze olmakla birlikta perifer 

dokulara derin infiltre idi. Hastanın aktif vajinal kanaması olması nedeniyle ilk doz antibiyoterapiden sonra steril 

şartlar altında pesser halkası künt ve keskin disseksiyonlarla içindeki alüminyum halka demir kesici alet ile 

kesilip parçalanılarak vajenden çıkarıldı.(Resim 1)  İşlem sırasında üriner ya da gastrointestinal komplikasyon 

gelişmedi.Serviks net değerlendirilemedi.Vajen bol povidon iyot ve serum fizyolojik ile 

yıkandı.Antibiyoterapide 3*500 mg İV Metronidazol uygulandı.İşlem sonrası vajen günde iki kez bol povidon 

iyot ve serum fizyolojik ile yıkandı. Hastanın rektal tuşesinde vajen komşuluğunda yaklaşık 6 cm sert doku 

palpe edildi. Hastanın böbrek fonksiyon testleri yüksek olması nedeniyle tetkik kontrastsız pelvil mr çekildi.Mr 

sonucunda kitle tam olarak tanımlanamadı.(Resim2)Biyopsi alınması planlandı fakat hasta kabul etmedi.Üç gün 

hospitalizasyon sonrasında şifa ile taburcu edildi. 

 
Sol Resim: Saat 12 hizasında pesser halkası içindeki metal ring görülmekte 

Sağ Resim: Pesser halkası çıkarıldıktan sonra ele gelen kitle 

 

Tartışma:Uterin prolapsus tedavisinde pesser halkalar Hipokrat döneminden beri literatürde tanımlanmıştır. 

Kauçuk, plastik, silikon vb. gibi farklı malzemelerden imal edilmiştir.Vajinadaki yabancı cisimler herhangi bir 

belirti olmadan uzun süre boyunca mevcut olabilirler ancak derin bir şekilde gömüldüklerinde hayati tehlike 

oluşturan komplikasyonlara neden olurlar. Uzun süre unutulan pesser halkalarıyla ilgili bildirilen vakalarda 

klinik belirtiler kötü kokulu vajinal akıntı ve vajende düzensiz kanama idi.  Yabancı cisim granülasyon dokusu 

ve irin ile kaplandığı için çoğu zaman diğer dokulardan ayırmak zordur. Antibiyotik ile tedavi, antiseptik çözelti 

ile yıkamanın çıkarılmadan önce yararlı olduğu gösterilmiştir. Hemen hemen tüm vakalarda gömülü pesser 

halkası çıkarılmasındaki zorluklar bildirilmiştir ve tarif edilen özel bir teknik yoktur. Diseksiyon ve rotasyon ile 
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birlikte çeşitli aletlerle çekiş tarif edilmiştir. Mevcut durumda, metalik halkayı kaplayan doku nazikçe dağıldı ve 

traksiyonla halka çıkarıldı. Unutulan pesser halkası komplikasyonları arasında kronik vajinit, ülserasyon ve 

metaplazi ve vajinal kanser bulunur. Diğer komplikasyonlar arasında vezikovajinal rektovajinal fistül oluşumu, 

bağırsak tıkanması,  idrar yolu enfeksiyonu ve hidronefroz vardır. Olgumuzda izlenen kitlenin olası infiltratif 

zeminde servikal malignite olup olmadığı ekarte edilememiştir. 

Sonuç: Cerrahi tedavinin yapılamadığı hastalarda konservatif tedavi olarak güvenle kullanılan pesser halkasının 

takibi ve bakımının düzenli olmadığında ölümlere dahi yol açabilen çeşitli komplikasyonlarla karşımıza 

çıkabileceğini unutmamalıyız. 

Anahtar kelimeler: Pesser, Postmenopozal Kanama, Pelvik organ prolapsusu,Enfeksiyon  

 

SS-131 

PESSER RING HAD FORGOTTEN IN THE VAGINA: CASE REPORT 

Introductıon: Pesser ring is a non-surgical conservative treatment commonly used in pelvic organ prolapse. 

When the follow-up and maintenance are not regular, we encounter various complications that lead to death. The 

most common complications are; pelvic pain, bleeding and bad odor. In our case, the complication of an infected 

pessary ring forgotten for more than 15 years, which caused isolation from social life, was reported. 

Case:88-year-old, multiparous patient came to our clinic with vaginal bleeding and foul-smelling vaginal 

discharge. Pesser ring was placed at least 15 years ago due to uterine prolapse and 

since then it was learned that no doctor had been examined. On initial examination, severe anaerobic malodorous 

purulent vaginal discharge and bleeding were observed. A pessary ring embedded in the vagina was detected. 

Body temperature was normal and physical examination revealed abdominal and adnexal sensitivity.Serum 

leukocyte 15,400 and C - reactive protein (CRP) 33 )L, procalcitonin 0,202 (> 0,05)was measured. The Pesser 

ring was deeply infiltrated into the peripheral tissues, especially in the posterior wall. Because of the patient's 

active vaginal bleeding, the pesser ring was removed by blunt and sharp dissections from the vagina after the 

first dose of antibiotic treatment. The figure was removed from the vagina by means of an iron-cutting tool 

(Figure 1). povidone was washed with iodine and physiological saline. In metiodynamic therapy 3 * 500 mg IV 

was administered Metronidazole. After the procedure, vagina was washed twice with plenty of povidone iodine 

and saline once a day. Approximately 6 cm of hard tissue was palpated on the patient's rectum. Because the 

patient's renal function tests were high, the pelvic mass was removed without contrast. The mass could not be 

defined exactly as a result of MR. (Figure2) Biopsy was planned to be taken but the patient did not accept it. 

Dıscussıon:Pessary rings in the treatment of uterine prolapse have been described in the literature since 

Hippocrates. It is made of different materials like rubber, plastic, silicone etc. The foreign bodies in the vagina 

can be present for a long time without any symptoms, but they cause life-threatening complications when buried 

deeply. In the cases reported for long-forgotten pessary rings, clinical manifestations were malodorous vaginal 

discharge and irregular bleeding in the vagina. Because the foreign body is covered with granulation tissue and 

pus, it is often difficult to separate it from other tissues. Treatment with antibiotics has been shown to be 

beneficial prior to removal of the wash with antiseptic solution. In almost all cases, the difficulties in removing 

the embedded pesser ring have been reported and there is no specific technique described. Dissection and 

rotation as well as traction with various instruments have been described. In the present case, the tissue covering 

the metallic ring was distributed gently and the ring was removed by traction. Complicated pesser ring 

complications include chronic vaginitis, ulceration, and metaplasia and vaginal cancer. Other complications 

include vesicovaginal rectovaginal fistula formation, bowel obstruction, urinary tract infection, and 

hydronephrosis. 

In our case, it was not possible to exclude the possible cervical malignancy. 
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Conclusıon: It should be kept in mind that the patients who cannot be treated surgically can be confined to 

various complications which may lead to death even when the pessary ring is used as a conservative treatment. 

Keywords: Pessary, Treatment of uterine prolapse 
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SS-132 

PANKREAS KANSERİNİN TANISINDA MİKRORNALARIN YERİ 

Gamze DULKADİR*, Akın TEKCAN**, Harun ÇİFTÇİ*** 

*Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Kırşehir,  

**Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Kırşehir 

***Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kırşehir 

 

Giriş: Pankreas kanseri (PK) pankreasın duktal adenokarsinomudur. Çoğunlukla erkeklerde görülen 40-85 yaşları 

arasında görülme sıklığı artan ölümcül kanserlerden biridir. Tanı ve tedavideki güçlükler nedeniyle hastalığın 5 

yıllık sağ kalım oranı %5’in altındadır ve batıda en çok görülen ikinci kanser türüdür. PK prognozunda K-Ras2 

mutasyonu, HER2/Neu gen ekspresyonu artışı, CDKN2A/p16 gen delesyonu, mutasyonu ve hipermetilasyonu, 

BRCA2, MADH4/SMAD4/DPC4 genlerinin inaktivasyonu, STK11 ve p53 gen ekspresyon değişiklikleri 

görülmektedir. 

Tartışma: Epigenetik mekanizmalar arasında önemli bir yere sahip olan mikroRNA’lar hücresel savunmada, 

gelişimsel süreçlerde, farklılaşmada, DNA replikasyonunda, transkripsiyonde ve post-transkripsiyonel gen 

ifadesinin susturulmasında görev alırlar. PK gelişiminde miRNA’lar hedefledikleri genin karakterine göre tümör 

süpresör miRNA veya onkogenik miRNA olarak fonsiyon göstermektedirler. Literatürde pankreas kanseri ile 

ilişkilendirilmiş 44 tane miRNA bulunmaktadır. Plazma sıvısında miR-155, miR-196a, miR-210 ekspresyon artışı 

ve pankreatik dokuda miR216 ekspresyon azalışı pankreas adenokarsinomun erken tanısında birer biyomarker 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Sonuç: Sonuç olarak;  PK gelişimi ile alakalı tüm miRNA hedeflerinin ve miRNA ifade profillerinin belirlenmesi 

hususunda yoğun çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Elde edilen bilgiler sonucunda yeni tanı ve tedavi 

stratejilerinin geliştirilebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pankreas kanseri (PK), miRNA, Biyomarker, Epigenetik 

 

SS-132 

THE PLACE OF MICRORNAES IN THE DIAGNOSIS OF PANCREAS 

CANCER 

Introduction: Pancreatic cancer (PC) is the ductal adenocarcinoma of the pancreas. It is one of the deadly cancers 

seen in men, mostly seen in men males, between the ages of 40-85 and increasing in incidence. with a high 

incidence in the 40-85 years of age. The 5-year survival rate of the disease is below 5% due to difficulties in 

diagnosis and treatment, and PK is the second most common type of gastrointestinal cancer in the west. In PK 

prognosis, K-Ras2 mutation, increase in HER2 / Neu gene expression, CDKN2A / p16 gene deletion, mutation 

and hy-permethylation, inactivation of BRCA2, MADH4 / SMAD4 / DPC4 genes, STK11 and p53 gene 

expression changes are seen. For early diagnosis and treatment of PC, identifying the molecular changes and 

functions involved in the onset and progression of pancreatic cancer is one of the most important goals. 

Discussion: MicroRNAs (miRNAs) that have an important role in epigenetic mechanisms are involved in cellular 

defense, developmental processes, differentiation, DNA replication, transcription, and silencing of post-

transcriptional gene expression. In the development of PC, miRNAs function as a tumor suppressor miRNA or 

oncogenic miRNA according to the character of the gene they target. There are 44 miRNAs associated with 

pancreatic cancer in the literature. Increased expression of miR-155, miR-196a, miR-210 in plasma fluid and 

decreased expression of miR-216 in pancreatic tissue have been used as biomarkers in the early diagnosis of 

pancreatic adenocarcinoma. 

Conclusion: As a result; İntensive studies have been carried out to determine all miRNA targets and miRNA 
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expression profiles associated with PC development. It is thought that new diagnosis and treatment strategies can 

be developed as a result of the information obtained. 

Keywords: Pancreatic cancer (PC), miRNA, Biomarker, Epigenetic 
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SS-133 

BİR TÜRK KOLOREKTAL KANSERLİ HASTA GRUBUNDA 

MEMORIAL SLOAN-KETTERING KANSER MERKEZİNİN 5 YILLIK 

SAĞKALIM NOMOGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

VALİDASYONU  

Mehmet KUBAT
* 

*
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği 

 

Amaç: American Joint Comitee on Cancer (AJCC) ‘nin Tümör-Lenf Nodu-Metastaz (TNM) evreleme sistemi 

altın standarttır. Ancak TNM sistemi üzerinde çeşitli modifikasyonlar yapılmasına rağmen, sadece patoloji 

tabanlı olması nedeniyle yeterli değildir. Nomogramlar, çoklu klinik değişkenleri birleştirerek sağkalım süresi, 

nüks ihtimali gibi öngörülerde bulunmak amacıyla kullanılan ölçeklerdir. Memorial Sloan Kettering Cancer 

Center (MSKCC) tarafından hazırlanan 5 yıllık genel sağkalım nomogramı kolorektal kanserli hastalarda tercih 

edilen bir modeldir. Bu çalışmada; MSKCC nomogramını, hastalarımızda gözlenen sağkalımla karşılaştırarak 

etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.   

Gereç ve yöntemler: Aralık 2008-Aralık 2013 tarihleri arası dönemde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Genel Cerrahi kliniğinde Kolorektal kanserler nedeniyle opere edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. 

Nomogram hazırlanırken belirlenen hasta kriterlerine uymayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Kalan 236 hasta 

çalışmaya dahil edildi. Genel sağkalım, primer cerrahiden ölüme veya son takip tarihine kadar geçen süre olarak 

tanımlandı. Her hastanın, 5 yıllık sağkalım olasılığı, MSKCC nomogram uygulaması kullanılarak hesaplandı 

(https://www.mskcc.org/nomograms/colorectal/overall_survival_probability). AJCC evrelemesine ait 5 yıllık 

gözlemlenen sağkalım oranları, Kanser Evreleme Kılavuzunundan alındı.  

Bulgular: 236 hasta incelendi. Ortalama yaş 64,3; %56,8 ‘i erkekti. Ortalama takip süresi 55,9 aydı. 5 yıllık sağ 

kalım gösteren hastaların sayısı 129’du. 5 yıl sağkalım gösteren ve göstermeyen gruplar karşılaştırıldı; 

nomogram ile hesaplanan sağkalım ihtimali ve AJCC verilerinden elde edilen gözlenmiş sağkalım oranları 

anlamlı yüksek bulundu. (p ˂ 0.05) MSKCC nomogramı ile hesaplanan ihtimal ve AJCC kılavuzundan elde 

edilen sağkalım oranlarını hastalarımıza uyguladığımızda gerçekleşme tutarlılıkları ROC eğrisi ile 

değerlendirildi. 5 yıllık sağkalım sağlayan ve sağlamayan hastaların ayrımında nomogram skorunun anlamlı 

(EAA 0.778) etkinliği gözlendi. AJCC evrelerine göre sağkalım skorunun anlamlı (EAA 0.670) etkinliği 

gözlendi. Eğri altında alanlar değerlendirildiğinde Nomogramın, AJCC evrelemesine göre daha etkin olduğu 

görüldü. (p ˂ 0.05) 

Sonuç: MSKCC’nin 5 yıllık genel sağkalım nomogramı hasta grubumuzda denendi ve doğrulandı. Nomogram, 

AJCC’nin gözlenen sağkalım oranlarıyla karşılaştırıldığında daha iyi bir etkinlik gösterdi. Nomogramın tahmin 

gücündeki başarısıyla; hastaların ve klinisyenlerin postoperatif dönemde tedavi süreçlerini, beklentilerini 

planlarken güvenilir bir şekilde kullanabilir bulundu. 

Anahtar Kelimeler: kolon kanseri,  sağkalım, nomogram 

 

SS-133 

EVALUATION AND VALIDATION OF THE  MEMORIAL SLOAN-

KETTERING CANCER CENTER’S 5-YEAR OVERALL SURVIVAL 

NOMOGRAM  AFTER COLECTOMY IN  A TURKISH COLORECTAL 

CANCER PATIENT GROUP 

Introduction: The Tumor-Lymph Node-Metastasis (TNM) staging system of the American Joint Comitee on 

https://www.mskcc.org/nomograms/colorectal/overall_survival_probability
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Cancer (AJCC) is the gold standard. However, although various modifications have been made on the TNM 

system, it is not sufficient due to its pathology-only basis.Nomograms are the scales used to make predictions 

such as survival time, recurrence probability by combining multiple clinical variables. The 5-year overall 

survival nomogram prepared by the Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) is a preferred model in 

patients with colorectal cancer.The aim of this study was to compare the MSKCC nomogram with the survival 

observed in our patients. 

Methods: Patients, who were operated for colorectal cancers in Ankara Education and Research Hospital 

General Surgery clinic between December 2008-December 2013 were retrospectively evaluated. The patients 

who did not comply with the patient criteria were excluded from the study. The remaining 236 patients were 

included in the study. 

Overall survival was defined as the time from primary surgery to death or last follow-up. The 5-year survival 

probability of each patient was calculated using the MSKCC nomogram application 

(https://www.mskcc.org/nomograms/colorectal/overall_survival_probability). The 5-year observed survival rates 

for AJCC staging were obtained from the Cancer Staging Guidelines. 

Results: 236 patients were examined. The mean age was 64.3; and 56.8% were male. The mean follow-up 

period was 55.9 months. The number of patients with 5-year survival was 129. The patients with 5-year survival 

and non-showing groups were compared; Survival probability calculated by nomogram and observed survival 

rates from AJCC were significantly higher. (p = 0.05) The consistency of the MSKCC nomogram and the 

survival rates obtained from the AJCC guideline were evaluated by the ROC curve. A significant (AUC 0.778) 

efficacy of nomogram score was observed in the differentiation of 5-year survival. The survival score was 

significantly (AUC 0.670) compared to the AJCC stages. When the areas under the curve were evaluated, 

Nomogram was more effective than AJCC staging. (p ˂ 0.05) 

Conclusion: MSKCC's 5-year overall survival nomogram was tested and confirmed in our patient group. The 

nomogram showed better efficacy compared to AJCC birs observed survival rates. With the success of the 

nomogram in predictive power; It was found that patients and clinicians could use the treatment process in a 

reliable way in planning their expectations in the postoperative period. 

KeyWords: colon cancer,  survival, nomogram 
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SS-134 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE 

YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI 

Seda AKUTAY
*
,. Hilal ÇETİN

*
, Özlem CEYHAN

* 

*
Kayseri Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD 

2 
Kayseri Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği AD  

 

Amaç: Hemşirelikte profesyonelleşmenin yolu toplumun ihtiyaçları ve hastaların bakım tercihlerindeki 

değişiklikler sonucunda ortaya çıkan kanıta dayalı bilgileri kullanmaktan geçmektedir. Bu çalışma, hemşirelik 

son sınıf öğrencilerinin kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarına yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının 

belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. 

Gereç Ve Yöntem: Araştırma hemşirelik bölümü son sınıfta okuyan 304 öğrenciden çalışmaya katılmayı kabul 

eden 249 öğrenci ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.  Çalışma etik kurul izni, akademik kurul izni, kurum izni ve 

katılan öğrencilerden yazılı ve sözlü onamları alınarak yapılmıştır. Veriler kişisel bilgi formu ve “Öğrencilerin 

Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeği” kullanılarak Ocak-Mart 2019 

tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmadan elde edilecek veriler SPSS 24.0 paket programı kullanılarak sayı, 

yüzde, ortalama ve uygun istatistiki testler kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya alınan öğrencilerin yaş ortalamasının 22.29±1.46 olduğu, %79,9’unun kız, %81,9’unun 

Anadolu lisesi mezunu ve %73,9’unun gelir düzeyinin gideriyle eşit seviyede olduğu saptanmıştır. 

Öğrencilerin %55,4’ünün bilimsel yayın okuduğu, %64,3’ünün bilimsel bir toplantıya katıldığı, %38,2’sinin 

bilimsel bir araştırmaya katıldığı, %51,4’ünün bilimsel bir araştırma yapmak istediği ve %59,0’ının lisansüstü 

eğitim yapmak istediği belirlenmiştir. Öğrencilerin google akademik (%74.3), pubmed (%8.8) ve 

dergipark(%13.3) arama motorlarını tercih ettikleri ve günlük 20.58±43.25 dakika interneti bilimsel araştırmalar 

için kullandıkları saptanmıştır. Öğrencilerin %78,3’ünün kanıta dayalı hemşirelik kavramını bildiği, %55,8’inin 

bilimsel araştırma süreci ile ilgili ilk bilgiyi araştırma dersinden aldığı, %95,2’sinin bilimsel araştırmaların 

sonuçlarının klinikte kullanılması gerektiğine inandıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin Kanıta Dayalı Hemşirelik 

Konusundaki Bilgi alt boyutu puan ortalamasının 24.91±3.64, tutum alt boyut puan ortalamasının 18.25±5.54, 

gelecekte kullanım alt boyut puan ortalamasının 38.98±5.44 ve uygulama alt boyut ortalamalısının 14.68 ±4.23 

olduğu saptanmıştır. 

Sonuç: Öğrencilerin kanıta dayalı hemşirelik konusundaki bilgilerinin yüksek, tutum ve uygulamalarının orta 

düzeyde olduğu saptanmıştır. Gelecekte hemşirelik mesleğinin bir parçası olacak öğrenci hemşirelerin kanıta 

dayalı hemşirelik konusunda bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi uygulamaya aktarmaları için farkındalıklarının 

artırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencileri, Kanıta Dayalı Uygulamalar, Bilgi, Tutum ve Davranış 

 

SS-134 

KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIORS OF NURSING 

STUDENTS FOR EVIDENCE-BASED NURSING 

Introduction: The way to professionalization in nursing is to use evidence-based information as a result of 

changes in the community's needs and care preferences of patients. The purpose of this study was to determine 

the knowledge, attitudes and behaviors of nursing senior students about evidence-based nursing practices.  

Material  Method: The sample of this descriptive study was composed by senior students (n:249) studying at 

the nursing department at a public university. The study was carried out by obtaining written and oral consent 

from the ethics committee permission, academic board permission, institution permit and the participating 

students. The data were collected between January-March 2019 using the personal information form and the 

“Knowledge, Attitude and Behavior Scale of the Students on Evidence-Based Nursing”. The data obtained from 
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the study were evaluated by using SPSS 24.0 package program by using number, percentage, average and 

appropriate statistical tests. 

Results: The mean age of the students was 22.29 ± 1.46, 79.9% were girls, 81.9% were Anatolian high school 

graduates and 73.9% were equal to the income level. 55.4% of the students study scientific publishes, 64.3% 

attended a scientific meeting, 38.2% participated in a scientific research, 51.4% demanded to conduct a scientific 

research and 59.0% it is determined that he wants to get high education degree. It was found that students 

preferred google academic (74.3%), pubmed (8.8%) and dergipark (13.3%) search engines and used the internet 

for 20.58 ± 43.25 minutes per day for scientific research. It is determined that 78.3% of the students know the 

concept of evidence-based nursing, 55,8% of them learned the first information about the scientific research 

process from the research course, 95,2% of them believe that the results of scientific researches should be used 

in the clinic. The mean score of the subscale of knowledge based on evidence-based nursing was found to be 

24.91 ± 3.64, the mean attitude subscale mean score was 18.25 ± 5.54, the mean of future use subscale score was 

38.98 ± 5.44, and the application subscale mean was 14.68 ± 4.23. 

Conclusion: It was found that the students knowledge about evidence-based nursing was high, and their attitude 

and practices were intermediate. It is recommended that student nurses who will be a part of the nursing 

profession in the future rather be informed about evidence-based nursing and their awareness should be 

increased to implement this knowledge. 

Key Words: Nursing Students, Evidence-Based Practices, Knowledge, Attitude, Behaviors. 
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SS-135 

MEME KANSERİ CERRAHİSİ ÖNCESİ BULANTI ve KUSMA RİSK 

FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ 

Gülseren MARAŞ
*
, Özlem CEYHAN

** 

*
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, Kayseri 

**
 Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Kayseri 

 

Meme kanseri tüm kanserler arasında ikinci sık görülen kanser olup kadınlar arasında birinci sıradadır
 
ve tanı 

konulan her 4 kadın kanserinden 1’i meme kanseridir. Meme kanseri tedavisi lokal ve sistemiktir. Lokal 

tedavisinde cerrahi ve radyoterapi, sistemik tedavisinde kemoterapi, hormonoterapi ve hedefe yönelik tedaviler 

yer almaktadır.
 
Kanserli hastalarda hem hastalığın doğal seyrine, hem cerrahiye, hem de antineoplastik tedavilere 

bağlı olarak görülen postoperatif bulantı ve kusma (POBK), özellikle kanser cerrahisi geçiren kadınlar için 

cerrahi sonrası en sık karşılaşılan ve en rahatsız edici komplikasyonlardan biridir. Meme kanseri cerrahisi sonrası 

bulantı kusma insidansı % 80 gibi yüksek bir oranda bildirilmiştir. POBK risk faktörlerinin değerlendirilmesinde 

bazı modeller kullanılmaktadır.
 
Bunlardan biri Apfel et al. tarafından geliştirilen 4 bağımsız risk faktörü 

skorlamasıdır. Bu skorlamaya göre risk faktörleri; kadın cinsiyet, sigara içmeme, ameliyat sonrası bulantı kusma 

veya taşıt tutma öyküsü ve postoperatif opioid kullanımıdır. Bu risk faktörlerinden hiç birinin olmaması %10, bir 

tanesinin olması %21, iki tanesinin olması %39, üç tanesinin olması %61 ve dört risk faktörünün olması %79 

oranında risk insidansı oluşturmaktadır. Risk faktörleri sıfır bilinen hastalarda bile POBK %10 risk taşımaktadır. 

Bulantı ve kusma ameliyat sonrası hastaların yaşamak istemedikleri problemler arasında yer almakta ve hasta 

üzerine birçok olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın; aspirasyon riski, yara 

açılması riski, dehidratasyon, sıvı elektrolit dengesizlikleri, hastanede kalış süresinin uzaması, taburculuk sonrası 

tekrar hastaneye yatma gibi ciddi olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, POBK'yı mümkün 

olduğunca etkili bir şekilde önlemek ve tedavi etmek önemlidir. Bunu başarmak için öncelikle hastanın POBK 

risk faktörlerini belirlemek, POBK'yı önlemede etkili farmokolojik ve farmakolojik olmayan önlemleri almak ve 

POBK'nın yönetiminde sistematik ve kanıta dayalı yaklaşımların yürütülmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri Cerrahisi, Bulantı Kusma, Apfel Skor, Hemşirelik 

 

SS-135 

DETERMİNATİON OF NAUSEA AND VOMİTİNG RİSK FACTORS 

BEFORE BREAST CANCER SURGERY 

Breast cancer is the second most common cancer among all cancers and 1 of the 4 women diagnosed with breast 

cancer. Breast cancer treatment is local and systemic. In the local treatment, surgery, and radiotherapy and in the 

systemic treatment chemotherapy, hormone therapy and targeted therapies are included. Postoperative nausea 

and vomiting (PONV), which are related to both the natural course of the disease and to the surgery and 

antineoplastic treatments in cancer patients, are one of the most common and most disturbing complications after 

surgery for women undergoing cancer surgery. The incidence of nausea and vomiting after breast cancer surgery 

was reported to be as high as 80%. Some models are used to evaluate the risk factors for PONV. One of them is 

Apfel et al. and 4 independent risk factor scoring. Risk factors according to this scoring; female gender, non-

smoking, history of motion sickness or PONV, and postoperative opioid use. None of these risk factors 

accounted for 10%, one having 21%, two having 39%, three having 61% and four risk factors constituting 79% 

risk incidence. Risk factors PONVcarries a 10% risk even in zero-known patients. Nausea and vomiting are 

among the problems that patients do not want to experience after the surgery and have many negative effects on 

the patient. Postoperative nausea and vomiting; There are serious adverse effects such as the risk of aspiration, 

the risk of the wound opening, dehydration, fluid electrolyte imbalances, prolonged hospital stay, hospitalization 

after discharge. For these reasons, it is important to prevent and treat PONV as effectively as possible. In order 
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to achieve this, first of all, it is necessary to determine the PONV risk factors, take pharmacological and non-

pharmacological measures effective in preventing PONV, and conduct systematic and evidence-based 

approaches in the management of PONV. 

Keywords: Breast Cancer Surgery, Nausea, Vomiting, Apfel Score, Nursing 
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SS-136 

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE SERUM KREATİN FOSFOKİNAZ ENZİM 

DÜZEYLERİ 

Nuriye Emiroğlu
*
, Hamza Karabiber
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: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Pediatri ABD, Neonatoloji BD, Konya 

**
: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri ABD, Gastroenteroloji BD, Malatya 

 

Amaç: Yenidoğanda perinatal asfiksi, kas hipoksisi-travması, myopati, fazla kas aktivitesi ve myokard iskemisi 

gibi patolojik durumlarda doku hasarının göstergesi olarak CK ve izoenzim düzeyleri artar. Pediatri pratiğinde 

rutin olan K vitamini uygulamasının CK düzeyi üzerine etkisi olup olmadığı bilinmemektedir. Bu çalışmada 

intramüsküler K vitamin enjeksiyonunun CK düzeyleri üzerine etkisi araştırılmıştır. 

 Gereç ve yöntem: Çalışmaya prenatal dönemlerinde normal gebelik geçiren annelerin sağlıklı yenidoğan 

bebekleri dahil edildi. Birinci gruba intramüsküler K vitamini uygulanan bebekler, ikinci gruba ise K vitaminini 

oral alan bebekler dahil edildi. CK düzeylerinin postnatal dönemde oluşabilecek farklılıklarını belirlemek amacı 

ile kan örnekleri kord kanı, doğumun 24 ve 72. saatinde alındı. 

Bulgular:  Doğum şekli, (sezaryen/vajinal doğum) ve doğum haftasına (term/preterm) göre CK, CKMB 

izoenzim düzeylerinin  dağılımında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Sezaryen veya vajinal 

yolla doğan term ve preterm bebeklerde  K vit kullanım şeklinin kord kanı CK, CKMB düzeylerine etkisi yoktu. 

Ancak 2. gruptaki vajinal yolla doğan pretermlerin 24 ve 72.sa CK düzeyleri daha yüksekti ve istatistiksel olarak 

anlamlı idi (p<0.05). Bununla birlikte 1. gruptaki sezaryenla doğan pretermlerde 2.sa CKMB düzeyleri daha 

düşüktü ve istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). 2. grupta vajinal yol ile miadında doğan bebeklerde 24.sa 

CKMB düzeyleri daha yüksekti ve istatistiksel  anlamlı idi (p<0.05). Bununla birlikte aynı gruptaki  sezaryenle 

miadında doğan bebeklerde 24 ve 72. sa CKMB düzeyleri daha yüksekti  ve istatistiksel olarak anlamlı idi 

(p<0.05). 

Sonuç: İntrauterin yaşamdan ekstrauterin hayata geçişte meydana gelen stresler serum CK düzeylerini 

etkilemekdir. Literatürde intramüsküler ilaç enjeksiyonunun, serumda CK aktivitesinin artmasına neden olduğu 

gösterilmiştir. Oysa ki bizim çalışmamızda im K vitamini uygulaması ile ortaya çıkan kas hasarının CK, CKMB 

düzeyleri üzerine etkisi gösterilememiştir. Bu çalışmayla CK düzeylerinin birçok faktörün etkisi ile 

değişebileceği, bu faktörlerin toplam etkilerinin CK düzeyinin oluşmasına neden olduğu ve erişkin değerlerine 

göre daha yüksek değerler olmasına rağmen farklı özellikteki sağlıklı yenidoğanlarda CK düzeylerinin benzer 

olduğu sonucuna varıldı. 

Anahtar kelimeler: Yenidoğan, K vitamin, kreatin fosfokinaz 

 

SS-136 

SERUM CREATINE PHOSPHOKINASE ENZYME LEVELS IN THE 

NEWBORN PERIOD 

Introduction: Levels of CK and isoenzymes increase as an indicator of tissue injury in pathological conditions 

including perinatal asphyxia, muscular hypoxia-trauma, myopathy, increased muscular activity and myocardial 

ischemia in neonates. Whether vitamin K administration, which is routine in pediatric practice, has effects on CK 

level remains unknown. In this study, effect of intramuscular vitamin K injection on CK levels is investigated.   

 Material and Method:Healthy newborn infants born to mothers with normal gestation during their prenatal 

periods were included in the study. In the first group, infants who were administered intramuscular vitamin K 

were included; in the second group, however, infants who received vitamin K via oral route were included. In 

order to determine the potential differences in CK levels which may arise during postnatal period, blood samples 

were collected from the cord blood at 24
th

 and 72
nd

 hours after birth.  
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Results: No statistically significant difference was determined in distribution of levels of CK and CK-MB 

isoenzyme by mode of delivery (Cesarean Section/vaginal birth) and gestational age (term/preterm) (p>0.05). 

Among term and preterm infants born through Cesarean Section or vaginal delivery, way of administration of 

vitamin K did not have any effect on cord blood levels of CK and CK-MB. However, CK levels at 24
th

 and 72
nd

 

hours of preterm infants born through vaginal delivery in the 2
nd

 group were higher and this was statistically 

significant (p<0.05). Furthermore, CK-MB levels at 2
nd

 hour of preterm infants born through Cesarean Section in 

the 1
st
 group were lower and this was statistically significant (p<0.05). CK-MB levels at 24

th
 hour of term infant 

born through vaginal delivery in the 2
nd

 group were higher and this was statistically significant (p<0.05). 

Additionally, CK-MB levels at 24
th

 and 72
nd

 hours of term infants born through Cesarean Section in the same 

group were higher and this was statistically significant (p<0.05). 

Conclusion: Stressful conditions that arise during transition from intrauterine life to extrauterine life affect 

serum CK levels. In the literature, intramuscular drug injections have been shown to cause increased CK activity 

in serum. However, in our study, effect of muscular injury induced by intramuscular vitamin K administration on 

levels of CK and CK-MB could not be demonstrated. As a result of this study; it was concluded that CK levels 

may be altered under influence of a variety of factors, total effects of these factor lead to formation of CK levels 

and that, although the values are higher than adult values, CK levels in healthy neonates, which have different 

characteristics, are similar. 

KeyWords: Newborn, vitamin K, creatıne phosphokınase 
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65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA  

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Betül ÖZEN*, Özlem CEYHAN, Gökçe DEMİR*** 

*Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hem AD, Kayseri 

** Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hem AD, Kayseri 
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Amaç: Modern dünyada ortalama yaşam süresi artmakta, bu da yaşlılar ile ilgili tüm boyutların önemini 

arttırmaktadır. Bu boyutlardan biri olan yaşlı ayrımcılığı; ileri yaştaki bireylere yönelik önyargıyı ifade eden 

tutum ve davranışlardır. Bugün dünyada toplumların çoğunda yaşlı bireyler ayrımcılığa uğramakta, bu ayrımcılık 

aile bireyleri ve toplumun olumsuz tutumlarından kaynaklanmaktadır. Yaşlı bireylerin ayrımcılıktan, ön 

yargıdan, toplumsal baskıdan uzak ve toplumla bütünleşerek sağlıklı yaşlanmaları önemlidir. Bu çalışma, 

evlerinde yaşayan 65 yaş üstü bireylerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin görüşlerini ve düşüncelerini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışma betimsel bir durum saptaması niteliğinde olup, nitel araştırma yöntemi kullanılarak 

yapılmıştır. Araştırmada akademik kurul izni, katılımcılardan sözlü ve yazılı onamları alınmıştır. Veriler Şubat – 

Mart 2019 tarihleri arasında evlerinde yaşayan 65 yaş ve üzeri 28 yaşlı bireye derinlemesine görüşme tekniği ile 

araştırmacılar tarafından önceden oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır.  

Bulgular: Yapılan derinlemesine görüşmelerde yaşlı bireylerin, yaşlanmayı güç kaybı, hastalık ve ölüme 

yaklaşma olarak algıladıkları, aile ve toplum tarafından pozitif ayrımcılık bekledikleri fakat çoğunlukla negatif 

tutum ile karşılaştıkları, giyinmek / gezmek ve eğlenmek gibi durumların yaşlılar için hoş olmadığı ve 

sağlıklarının da buna uygun olmadığı duygusunu yaşadıkları saptanmıştır. Özellikle dul olan yaşlı kadınlar dışarı 

çıkma, giyinme ve bir sosyal aktiviteye katılmalarının zor olduğunu ve dedikodudan çok çekindiklerini ifade 

etmişleridir. Görüşme yapılan bireylerin çoğunun yaşlılığının bir döneminde aile içi şiddete maruz kaldığı tespit 

edilmiştir.  

Sonuç: Yaşlıların yaşlılık döneminde yaptıkları / yapmak istedikleri sosyal aktivitelerin toplumsal ön yargı ile 

baskılandığı ve çoğunlukla negatif ayrımcılığa maruz kaldıkları belirlenmiştir. Yaşlıların boş zaman geçirme, 

sağlık ve sosyal bakım gibi konularda politikalar düzenlenerek yaşama katılımlarının sağlanması ve yaşlı 

ayrımcılığına yönelik farkındalık kazandırma girişimleri önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, yaşlı birey, ayrımcılık 

 

SS-137 

OPINIONS ABOUT OLD DISCRIMINATION OF INDIVIDUALS OVER 

THE AGE OF 65 

Aim: The average life expectancy in the modern world is increasing. This situation increases the importance of 

all dimensions related to the elderly. One of these dimensions is elderly discrimination; attitudes and behaviors 

that express the prejudice towards older people. Today, in most of the societies in the world, elderly people are 

discriminated against, and this discrimination stems from the negative attitudes of family members and society. 

It is important that elderly individuals are healthy and aging away from discrimination, prejudice, social 

repression and integration into society. This study was conducted to determine the opinions and thoughts of 

elderly people over 65 years of age living in their homes about elderly discrimination. 

Methods: The study was conducted as a descriptive case detection using a qualitative research method. In order 

to conduct the study, approval was received from the Academic Committee, as well as verbal and written 

consents from the participants. The data were collected using a semi-structured interview form prepared by the 
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researcher via the in-depth interview technique between February and March 2018 (28 elderly living in their 

homes). 

Results: In the in-depth interviews, it was determined that elderly individuals perceive old age as loss of power, 

illness, and death. It was found that they expect positive discrimination by family and society, but they often 

experience negative attitudes, dressing/wandering and having fun and feeling that they are not welcome for the 

elderly and that their health is not appropriate. Especially older women who are widowed stated that they were 

difficult to get out, dressing and participating in a social activity. Most of the interviewed individuals were 

exposed to domestic violence at some point in their age. 

Conclusion: It was determined that the social activities of the elderly during the old age were suppressed by 

social prejudice and they were most exposed to negative discrimination. It is recommended to participate in life 

by organizing policies on issues such as leisure time, health and social care. In addition, awareness raising 

initiatives are recommended for elderly discrimination. 

Keywords: Aged, elderly, discrimination 
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SS-138 

LENFOMA TANILI HASTALARDA İNTERİM PET/BT’NİN DEĞERİ: 

GÖRSEL VE KANTİTATİF DEĞERLENDİRME 

Özlem Şahin
*
, Mustafa Serdengeçti

*
 

*
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Konya 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, lenfoma hastalarında 2-4 kür kemoterapinin ardından yapılan interim FDG- 

PET/BT görüntülemenin tedaviye metabolik yanıtı erken dönemde öngörmedeki değerininin görsel ve 

kantitatif olarak araştırılması ve karşılaştırılmasıdır.  

Gereç ve Yöntem: Tedavi öncesi bazal (PET0), kemoterapinin 2-4. kürlerinden sonra interim (PET1) ve 

tedavi sonrası yanıt değerlendirmesi amacı ile (PET2) PET/BT çekimleri yapılmış olan 34 lenfoma hastası 

(23 Non Hodgkin Lenfoma, 11 Hodgkin Lenfoma) çalışmaya dahil edildi. Hastalar görsel olarak PET1 

sonuçlarına göre pozitif, negatif ve minimal rezidüel uptake (MRU); PET2 sonuçlarına göre tam yanıt, kısmi 

yanıt, stabil hastalık ve progressif hastalık olarak değerlendirildi. Ayrıca tüm çalışmalarda SUVmax değerleri 

ve PET0-PET1 SUV max değişim oranları hesaplandı. PET1’in PET2’yi öngörmedeki değeri; FDG 

tutulumları görsel olarak değerlendirilerek, PET0-PET1 SUVmax değişim oranlarının cut-off değeri %66 

alınarak ve PET1 SUVmax’ın cut-off değeri 4 alınarak hesaplandı. Metabolik yanıtı tahmin etmede görsel ve 

kantitatif yöntemlerin değeri karşılaştırıldı.  

Bulgular: PET1’in PET2’yi öngörmede, PET1 sonuçları görsel olarak yorumlanarak değerlendirildiğinde %80 

sensitivite, %83 spesifite, %67 PPD ve %91 NPD’ye; PET0- PET1 SUVmax değişim oranının cut-off 

değeri %66 alınarak değerlendirildiğinde %60 sensitivite, %100 spesifite, %100 PPD ve %86 NPD’ye; ayrıca 

PET1 SUVmax’ının cut-off değeri 4 alınarak değerlendirildiğinde %60 sensitivite, %96 spesifite, %86 PPD 

ve %85 NPD’ye sahip olduğu tespit edildi. 

Sonuç: Lenfoma hastalarında tedaviye metabolik yanıtın erken dönemde öngörülmesinde ve tedavi planının 

düzenlenmesinde interim-PET/BT oldukça başarılı bir yöntemdir. İnterim-PET/BT’nin görsel 

değerlendirmesine ek olarak uygulanacak kantitatif yöntemlerle yalancı pozitiflik oranları önemli ölçüde 

azaltılabilir. 

Anahtar Kelimeler: İnterim-PET/BT, Lenfoma, FDG-PET/BT 

 

SS-138 

THE VALUE OF INTERIM-PET/CT IN LYMPHOMA PATIENTS: 

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE EVALUATION 
 

Introduction: The aim of this study was to evaluate the value of visual interpretation of interim FDG-PET/CT 

imaging performed after 2-4 cycles of chemotherapy in prediction of metabolic response in lymphoma patients 

and to compare with quantitative assessment. 

Methods: 34 patients with lymphoma (23 Non Hodgkin Lymphoma, 11 Hodgkin Lymphoma) were included in 

this study who underwent basal PET/CT (PET0) scanning before the treatment,  interim-PET/CT  (PET1)  

scanning after 2-4 cycles of chemotherapy, PET/CT (PET2)  scanning to evaluate the response after the therapy. 

Patients were visually evaluated according to PET 1 results as positive, negative and minimal residuel uptake 

(MRU) and according to PET 2 results as complete response, partial response, stable disease and progressive 

disease. In addition, SUVmax values and PET0-PET1 SUVmax values change rates were calculated in all 

studies. The value of PET1 in predicting PET2 was evaluated by visual assessment of FDG uptake, by taking the 

cut-off values of ratios of changes of PET0-PET1 SUVmax values as 66% and cut-off values of PET1 SUVmax 

as 4. The values of qualitative and quantitative methods were compared to predict metabolic response. 

Results: According to visual qualitative interpretation of PET1 results, 80% of sensitivity, 83% of specifity, 67% 

of PPV and 91 % of NPV were found. According to quantitative assessment by taking cut-off value of ratio of 
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change of PET0 – PET1 SUVmax as 66%, 60% of sensitivity, 100% of specifity, 100% of PPV and 86% of NPV 

and further more by taking the cut-off value of PET1 SUVmax as 4, 60% of sensitivity, 96% of specifity, 86% of 

PPV and 85% of NPV were concluded for prediction of metabolic response. 

Conclusion: Visual interpretation method of interim-PET/CT is considerably successful for prediction of 

metabolic response to the therapy in lymphoma patients.  With additional quantitative methods to interim-

PET/CT’s visual interpretation, ratios of false positivity can be reduced significantly. 

Keywords: Interim-PET/CT, Lymphoma, FDG-PET/CT 
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SS-139 

PROSTAT KANSERİ: FOLATE VE B12 SEVİYELERİ İLE İLGİLİ 

POPÜLASYON TABANLI BİR VAKA KONTROL ÇALIŞMASI 

Fatih KAR
*
, Zeynep K. KİRAZ*, Sema USLU, Ahmet MUSMUL** 

* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD 
 ** Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 

Bölümü 

 

Amaç: Prostat kanseri (PCa), akciğer ve meme kanserinden sonra dünyada en yaygın görülen kanser türüdür. 

Her yıl yaklaşık bir milyon kişiye bu hastalık tanısı konmakta ve her beş erkekten biri kaybedilmektedir. Prostat 

spesifik antijen (PSA) ölçümü ve muayenesi, 45 yaşından sonra yıllık olarak yapılmalıdır. Cerrahi, radyasyon ve 

hormon tedavisi en yaygın prostat kanseri tedavi yöntemleridir. İnsidans oranını azaltmak ve prostat kanserine 

yakalanmamk için neler yapılması gerektiği epidemiyolojik çalışmalarla gösterilmiştir. Çalışmalar tutarsız 

veriler içermesine rağmen, DNA sentezi ve tek bir karbon metabolizmasında rol oynayan folat ve B12 vitamini 

düzeyleri arasındaki ilişki, batıdaki dünyanın doğu bölgelerinde prostat kanseri riski ile ilgili olarak 

incelenmiştir. Ancak hala bazı alanlarda araştırma yapılmamaktadır. Bu çalışmanın amacı PCa tanılı hastalarda 

folat ve B12 vitamin düzeylerini belirlemektir. 

Gereç ve yöntemler: 192 PCa hastası ve 211 sağlıklı bireyin folat ve B12 vitamin düzeyleri referans aralıklarına 

göre retrospektif olarak incelendi. Her iki grupta da B12 vitamin düzeyleri için 0-191 arası düşük, 192-663 arası 

normal ve 664 pg/ml'nin üzerindeki değerleri yüksek, folat seviyeleri için ise 0-4.6 arası düşük, 4.61-18.7 arası 

normal ve 18.71 ng/ml'nin üzerindeki değerleri yüksek olarak değerlendirdik. Grupların değerlendirilmesinde iki 

oranlı Z ve Ki-kare Testi uygulanmıştır. Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik testi yapıldı. Veriler 

Mann-Whitney Testine göre yapıldı. Sonuçlar% 25-75 ortanca değerleri ve yüzdelik ile gösterilmiştir. P<0.05 

değerleri anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Her iki grupta da B12 vitamin düzeyini değerlendirdiğimizde, 211 kontrolde 8 kişinin (% 3,8) düşük, 

191 kişinin (% 90,5) normal ve 12 kişinin (% 5,7) yüksek olduğunu tespit ettik. PCa'da 37 kişinin (% 19,3) 

referans aralıklarında yüksek değerlere sahip olduğunu gözlemledik. Her iki grupta da folat düzeyini 

değerlendirdiğimizde, 211 kontrol grubunda 50 kişinin (% 23,7) düşük, 155 kişinin (% 73,5) normal ve 6 kişinin 

(% 2,8) yüksek olduğunu gözlemledik. PCa'da 6 kişinin (% 3,1) referans aralıklarında yüksek değerlere sahip 

olduğunu gözlemledik (% 95 CI: -0,199; -0,071, Z = -4,16). B12 vitamini düzeylerinin prostat kanseri 

hastalarında kontrol grubuna göre 3 kat yüksek olduğunu bulduk (p<0.001). Ancak, folat seviyelerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi (p> 0.05). 

Sonuç: B12 Vitamini PCa'da klinik olarak potansiyel bir rol oynayabilir ve popülasyon tabanlı vaka kontrol 

çalışmaları için daha fazla araştırma yapılması gerektirmektedir 

Anahtar Kelimeler: Folat, B12 vitamini, prostat kanseri riski, populasyon tabanlı vaka kontrol çalışması 

 

SS-139 

PROSTATE CANCER: A POPULATION-BASED CASE CONTROL 

STUDY IN RELATION TO FOLATE AND B12 LEVELS  

Introduction: Prostate cancer (PCa) is the most common type of cancer in the world after lung and breast 

cancer. About one million people are diagnosed with this disease annually and one out of five men is lost. 

Prostate-specific antigen (PSA) measurement and examination should be performed annually after 45 years of 

age. Surgery, radiation and hormone therapy are the most common prostate cancer treatment methods. What to 

do to reduce incidence rate and not get prostate cancer is shown by epidemiological studies. Although the studies 
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contain inconsistent data, the relationship between folate and vitamin B12 levels, which play a role in DNA 

synthesis and single carbon metabolism, are investigated in relation to prostate cancer risk in western to eastern 

parts of the world. But there are still no researches in some areas. The aim of this study was to determine folate 

and vitamin B12 levels in patients diagnosed with PCa. 

Methods: The folate and B12 vitamin levels of 192 PCa patients and 211 healthy individuals were examined 

retrospectively according to reference intervals. In both groups, we evaluated the values between 0-191 for 

vitamin B12 as low, 192-663 as normal, and levels above 664 pg/ml as increased and values between 0-4.6 for 

folate levels as low, 4.61-18.7 as normal and levels above 18.71 ng/ml as increased. Two Proportions Z and Chi-

square Tests were applied to the evaluation of groups. Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk normality test 

performed. The data were performed according to Mann-Whitney Test. Results are shown by %25-75 median 

values and percentile. p<0.05 values were considered significant. 

Results: When we evaluated the levels of vitamin B12 in both groups, we found that 8 individuals (3,8%) were 

low, 191 individuals (90,5%) were normal and 12 individuals (5,7%) were high in 211 control groups. In PCa, 

we observed that 37 individuals (19,3%) have high values in reference intervals. When we evaluated the levels 

of folate in both groups, we found that 50 individuals (23,7%) were low, 155 individuals (73,5%) were normal 

and 6 individuals (2,8%) were high in 211 control groups. In PCa, we observed that 6 individuals (3,1%) have 

high values in reference intervals (95% CI: -0,199; -0,071, Z=-4,16) We found that vitamin B12 levels increased 

3 times in prostate cancer patients compared to the control group (p <0.001). However, no statistically significant 

difference was observed in folate levels (p>0.05). 

Conclusion: Vitamin B12 may play a potential role in the PCa clinically, and population-based case control 

studies require further investigation  

KeyWords: Folate, vitamin B12, prostate cancer risk, population-based case–control study 
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SS-140 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞI’NA BAKIŞI 

Özlem Ceyhan*,  Betül Özen**, Gökçe Demir*** 

*Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği  

**Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği  

*** Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği 

 

Amaç:. Yaşlı ayrımcılığı bir kişiye sadece yaşı nedeniyle gösterilen farklı tavır, ön yargı, davranış ve eylemleri 

içinde barındıran çok boyutlu bir terimdir. Yaşlı bireye bakım veren sağlık profesyonellerinin yaşlılara ilişkin 

kendi tutumlarının farkında olması bakımlarını etkileyebilmektedir. Bu çalışma, lisans hemşirelik öğrencilerinin 

yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutum ve görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı ve durum saptaması niteliğinde olup, nicel ve nitel araştırma yöntemi 

(karma yöntem) kullanılarak yapılmıştır. Araştırma hemşirelik lisans programı geriatri hemşireliği seçmeli 

dersini alan 3. Sınıf öğrencilerinde yapılmıştır.  Araştırmada akademik kurul izni, katılımcılardan sözlü ve yazılı 

onamları alınmıştır. Araştırmanın nicel kısmında çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin tamamı alınmış 

(n=30), nitel kısmında bu öğrencilerle üç oturumda derinlemesine görüşme yapılmıştır. Araştırmanın verileri 

Tanıtıcı Bilgi Formu, Pozitif Ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılarak elde edilmiştir. Veriler Şubat-Mart 2019 tarihleri arasında araştırmacı tarafından toplanmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 20.33±3.60 olduğu, %86,7’sinin kız, %10’unun 

ailesinde yaşlı bir birey olduğu ve %13.3’ünün kırsal bölgede yaşadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin pozitif 

ayrımcılık puan ortalamasının 48.30±3.41 olduğu ve yaşlılara yönelik pozitif yönlü tutum düzeylerinin yüksek 

olduğu saptanmıştır.  Öğrencilerin negatif ayrımcılık puan ortalamasının 41.60±4.21 olduğu ve yaşlılara yönelik 

negatif yönlü tutum düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir.  

Yapılan derinlemesine görüşmede öğrenciler yaşlanmayı “doğal bir süreç”, “fiziksel ve psikolojik olarak 

değişmelerin olduğu bir dönem” ve “insan olmanın bir parçası” olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Yaşlılara 

“toplumda iyi yönde bir ayrım olduğu”, “doğuya gidildikçe yaşlılara saygının artığı” ve “toplum tarafından 

zaman zaman pozitif zaman zaman negatif ayrımcılık yapıldığını” düşündüklerini belirtmişlerdir. Öğrenciler 

yaşlı bireyler ile ilgili “yaşlılar hareket etmede zorlandıkları için özgürce hareket edemezler”, “akıl sağlıkları 

herhangi bir hastalık olmadığı sürece iyidir” ve “yaşlılara akıl danışılabilir” şeklinde ifade etmişleridir.  

Sonuç: Lisans hemşirelik öğrencilerinin yaşlılara yönelik pozitif ayrımcılıklarının yüksek, negatif 

ayrımcılıklarının düşük düzeyde olduğu, nitel verilerin ise pozitif ayrımcılığı destekler nitelikte bulunduğu 

belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, yaşlılık, yaşlı ayrımcılığı 

 

SS-140 

NURSING STUDENTS 'OVERVIEW OF ELDERLY DISCRIMINATION 

Objective: Elderly discrimination is a multidimensional term that involves a person in different attitudes, 

prejudices, behaviors, and actions which are shown due to his or her age. Health professionals who care for the 

elderly can be aware of their own attitudes towards the elderly and may affect their care. The aim of this study 

was to determine the attitudes and opinions of undergraduate nursing students on elderly discrimination. 

Materials and Methods :The study was a descriptive and a case study and was conducted using a quantitative 

and qualitative research method (mixed method). The research nursing undergraduate program was made in the 

3rd-grade students who took the elective course of geriatric nursing. In the study, academic board permission, 

verbal and written consent were obtained from the participants. In the quantitative part of the study, all of the 

students who accepted to participate in the study were taken (n = 30) and in the qualitative part of the study, 
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three students were interviewed in depth. The data of the study was obtained by using the Introductory 

Information Form, Positive and Negative Discrimination Scale, and semi-structured interview form. Data were 

collected by the researcher between February and March 2019. 

Results: The mean age of the students was 20.33 ± 3.60, 86.7% were girls, 10% were elderly and 13.3% were 

living in rural areas. The mean positive discrimination score of the students was 48.30 ± 3.41 and the positive 

attitude towards the elderly was found to be high. The mean negative discrimination score of the students was 

found to be 41.60 ± 4.21 and the negative attitude towards the elderly was low.  

Made in-depth interviews aging students “natural process”, “a period in which the change in the physical and 

psychological” and “a part of being human” stated that they saw. Elderly "is a distinction for the better in 

society", "no longer respected hinterland east of the elderly" and "society that from time to time by occasional 

negative positive discrimination" that they had thought. Student-related to older individuals "cannot move freely 

because they are forced to move in the elderly", "mental health is good as long as there is no disease" and "mind 

may be consulted for the elderly" are a form of expression. 

Conclusion: It is determined that the positive discrimination of the nursing students towards the elderly is high, 

the negative discrimination is low and the qualitative data support the positive discrimination.  

Keywords: Nursing students, old age, elderly discrimination 
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SS-141 

REKÜRREN PANKREATİTİN NADİR BİR NEDENİ: AKREP 

SOKMASI 

Songül Araç, Nazlı Görmeli Kurt 

SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM 

 

Amaç: Akut pankreatit pankreasın inflamatuar sürecidir. İnsidansı 5–35/100.000dir. İlk atak sonrası  %17-35 

tekrar etme riski taşır. Etyolojide %60-90 safra taşı ve alkol yer alırken, hiperlipidemi, hiperkalsemi, neoplazi, 

ilaç ve akrep sokması daha az sıklıkla karşılaşılan nedenler arasındadır. Acil servise karın ağrısı şikayeti ile 

başvuran  hastamızda  akrep sokmasına bağlı rekürren pankreatit tanısı koyduk. 

Olgu: 40 yaşında erkek hasta, bulantı, kusma, karın ağrısı şikâyeti ile acil servisimize başvurdu. Öz geçmişinde 

5 ay önce pankreatit öyküsü mevcuttu.  Bilinen kronik hastalığı, alkol ve ilaç kullanımı yoktu. Hastanın genel 

durumu iyi, vitalleri stabil, batın muayenesinde epigastrik bölgede hassasiyet mevcut, defans- rebound: yok,  

murphy negatifti. Diğer tüm  sistem muayenesi doğaldı.Yapılan tetkiklerde; lökosit: 12660mm3, amilaz: 860 

U/L, CRP: 1mg/L, totalbilirubin:0.9mg/dl, aspartataminotransferaz: 103 U/L, alaninaminotransferaz: 72 U/L, 

kalsiyum: 10,03 mg/dl. Batın ultrasonografisinde safra kesesi duvarı normal kalınlıkta olup lümen içerisinde taş 

ya da çamur ekosu saptanmadı. Koledok ve intrahepatik safra yolları normal. Hastamızın 5 ay önceki  

başvurusunda lipaz :955 U/L, Amilaz:1800 U/L idi. Etyolojiye yönelik yapılan, trigliserid:50mg/dl, total 

kolesterol:140mg/dl, hepatit paneli: negatif, batın ultrasonografisinde safra kesesi duvarı normal kalınlıkta olup 

lümen içerisinde taş ya da çamur ekosu saptanmadı. Koledok ve intrahepatik safra yolları normal. MR  Kolanjio 

Pankreatikografisinde: karaciğer normal, safra kesesi duvar kalınlığı normal olup lümeni homojendir, koledok ve 

intrahepatik yollar normaldir. Mevcut bulgularla akrep sokmasına bağlı rekürren akut pankreatit tanısını koyduk. 

Tartışma: Akut pankreatit etyolojisinde sık olmayan bir neden varsa bu hastalarında rekürren gelebilecekleri 

unutulmamalıdır. Akrep sokma sonrası akut pankreatit gelişme insidansını kaynaklarda saptayamadık. 

Literatürde akrep sokmasına bağlı rekürren pankreatit vaka bildirimi rastlamadık.  

Sonuç: Rekürren pankreatit için ortalama süre ilk ataktan sonra 7 aydır. Bu süre gözönüne alındığında ilk 

pankreatit atağında anamnezi ayrıntılı almak önemlidir aksi halde ilerleyen zaman hastanın maruz kaldığı risk 

faktörünü doğru biçimde hatırlamasına engel olabilir. Akrep sokması gibi sık rastlanılmayan nedenler hem akut 

hem de rekürren pankreatit için akılda bulundurulması gereklidir. 

SS-141 

A RARE CAUSE OF RECURRENT PANCREATITIS:SCORPION 

STREAM 

Aim: Acute pancreatitis is the pancreas’s inflammatory process. Its incidence is 5-35/100.000. After the first 

attack, there is a recurrence risk of %17-35. Etiologically, its causes are %60-90 bile stones and alcohol, and 

causes like hyperlipidemia, hypercalcemia, neoplasia drugs and scorpion stings are less frequent. Patients who 

referred to the emergency service with a stomachache complaint are diagnosed with recurrent pancreatitis due to 

scorpion sting. 

Case: 40 year old male patient referred to our emergency service with nausea, vomiting, stomachache 

complains. In his history, there was a pancreatitis incident. He had no known chronic diseases and no alcohol or 

drug use. General status of the patient was fine, his vitals were stable, and a sensitivity was present on his 

epigastric region found on abdominal exam, defense-rebound: none, murphy was negative. All other system 

exams were natural. Results of the examinations were; leucocyte: 12660 mm3, amylasis 860 U/L, CRP: 1mg/L, 

totalbilirubin: 0.9mg/dl, aspartataminotransferase: 103 U/L, alaninaminotransferase: 72 U/L, calcium: 10,03 
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mg/dl. In his abdominal ultrasonography, gall bladder walls were of normal thickness and there is no presence of 

stone or gravel echo inside lumen. Choledoch and intrahepatic bile tracts were normal. In our patient’s referral 5 

months ago, lipasis was 955 U/L and Amilasis was 1800 U/L. Etiologically, trigliceride:50mg/dl, total 

cholesterol:140mg/dl, hepatitis panel: negative and there is no presence of stone or gravel echo inside lumen. 

Choledoch and intrahepatic bile tracts were normal. In MR choiangiopancreaticography: liver normal and bile 

duct wall thickness were normal and also lumen was homogenous and intrahepatic tracts were normal. We 

diagnosed the existing findings recurrent acute pancreatitis due to scorpion sting.  

Dıscussıon: If there is a less frequent reason for acute pancreatitis etiology, recurrence of these diseases are  

common. We couldn’t find the incidence of acute pancreatitis after scorpion bite. We couldn’t find a case with 

acute pancreatitis due to a scorpion bite in the literature.  

Conclusıon: The average time for recurrent pancreatitis is 7 months after first attack. Considering this time it is 

important to take anamnesis detailed on the first pancreatitis attack or it may compromise the remembrance of 

the risk factor that the patient subjected on later times. It is to be on the mind to remember less frequent 

occurrences like scorpion stings for both acute and recurrent pancreatitis. 
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SS-142 

KOLOREKTAL KANSERLERDE LENFOVASKULER İNVAZYON VE 

PERİNÖRAL İNVAZYON’UN PREOPERATİF TÜMÖR 

BELİRTEÇLERİ, TÜMÖR BOYUTU, HİSTOLOJİK EVRE VE TÜMÖR 

İNVAZYON DERİNLİĞİ İLE KORELASYONU 

Şevket Barış MORKAVUK
*
, Serdar ÇULCU** 

*
Ankara Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği,Ankara 

**
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği,Ankara 

 

Amaç: Kolorektal kanser dünyada en fazla tanı alan kanser türleri arasında 3. sırada ve kanser ölüm  nedenleri 

arasında 4.sırada bulunmaktadır.Gastrointestinal sistem kanserleri arasında 1.sırada bulunan CRC Türkiye’de 

kadınlarda en sık 2.,erkeklerde ise en sık izlenen 4. kanser türüdür. AJCC(American Joint Committee on canser) 

son baskısında prognozu etkileyen faktör olarak lenf nodu metastazı ve preoperatif CEA 

yüksekliğine;neoadjuvan kemoterapiye karşı progresyon,yakın cerrahi sınır,mikrosatellit instabilite (MSI),Kras 

gen mutasyonu,perinöral invazyon(PNI) ve lenfovaskuler invazyon(LVI) pozitifliğide eklenmiştir.Bu çalışmada 

LVI’un preop tm marker yüksekliği,tümör boyutu,tümör derinliği ve histolojik grade ile olan ilişkisini 

değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve yöntemler: Ocak 2018 ve Ocak 2019 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Genel Cerrahi Servisinde kolorektal kanser tanısı ile ameliyat edilen 33 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 

tamamı aynı cerrah tarafından ameliyat edilmiş olup retrospektif olarak yaş, cinsiyet, acil-elektif,başvuru 

şikayeti,Preoperatif tm marker değerleri,çıkarılan ve metastatik bulunan lenf nodu sayıları,T,N ve M 

durumu,evresi,LVİ ve PNİ varlığı,boyut ve histolojik evresi açısından değerlendirildi 

Bulgular: Hastaların 25’i erkek,8’i kadın olarak belirlendi.Ortalama yaş dağılımı 66,12 (aralık49-81) olup 19 

hasta elektif,14 hasta acil şartlarda ameliyat edilmiştir.Preoperatif CEA değeri 0,7-158ng/ml aralığında 

olup(ortalama 10,19), CA-19,9 ise 0,96-2534U/ml aralığında(ortalama 89,06) bulunmuştur.Vakaların 

lokalizasyonları incelendiğinde 14 rektum,8 sigmoid,11 çekum kanseri izlendi.Çıkarılan lenf nodaları 

incelendiğinde elektif vakalarda ortalama 26,21(aralık 19-42) ve metastaz ortalaması 1,6(aralık1-13),acil 

vakalarda ise 25,7(aralık19-49) ve metastaz ortalama 1,35(Aralık 1-15) olarak bulundu.17 hastada LVi ve PNİ 

pozitif bulunmuş,16 hastada LVİ ve PNİ  izlenmemiştir. Toplam 13 hastada lenf nodu metastazı olup bunların 12 

adetinde LVİ ve PNİ  pozitiftir. LVİ (+) ve LVİ (-) hastaların Preoperatif Tm markerları,Tümör hacmi,T evresi ve 

histolojik evre ile olan ilişkisi tablo 1’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Sonuç: LVİ (+) hastaların lenfatik metastaz oranlarında istatistiksel anlamlı yayınlar mevcuttur. Bizim 

çalışmamızda da LVİ(+) hastaların %70’sinde lenf nodu metastazı tespit edilmiştir.Preoperatif Tm marker 

yüksekliği ile LVİ(+) arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Tümör boyutu ile LVİ(+) arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmamış olup LVİ(+) hastalarda ortalama boyut 36,16 cm³,LVİ(-) grupta ise 59,52 cm³ olarak bulundu. 

İstatistiksel olarak anlamlı bulunmamakla beraber LVİ(+)’liği T3 ve T4 hastalarda, LVİ(-)’liği  ise T1ve T2 

hastalarda daha çok tespit edilmiştir.Bu bulgular eşliğinde LVİ ve PNİ varlığı lenf nodu metastazı açısından kötü 

bir prognostik faktör olup diğer bileşenler ile bir ilişkisi gösterilememiş,bağımsız bir faktördür. 

Anahtar Kelimeler:Kolorektal kanser, LVİ&PNİ, prognostik faktör 

Tablo 1: 

Özellik 

LVİ ve PNİ (+) 

(17) 

LVİ ve PNİ (-) 

(16) Toplam  (33) 

Yaş 63,8  (52-77) 68,56  (49-81) 

 Cinsiyet 

         *Erkek 15 (%88,2) 10  (%62,5) 25 
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      *Bayan 2  (%11,8) 6  (%37,5) 8 

Lokasyon 

         *Rektum 7  (%41,17) 7  (%43,75) 14 

      *Sigmoid 1  (%5,99) 7  (%43,75) 8 

      *Çekum 9  (%52,94) 2  (%12,5) 11 

Boyut 36,16cm³ 59,52cm³ 

 İnvazyon 

          *T1 1  (%5,89) 0  (%0) 1 

       *T2 0  (%0) 4  (%25) 4 

       *T3 11  (%64,70) 6  (%37,5) 17 

       *T4 5  (%29,41) 6  (%37,5) 11 

Preop CEA 5,10  (0,75-21,8) 15,60  (0,7-158) 

 Preop Ca 19-9 15,07  (1,8-61,4) 167,68  (0,96-2534) 

 Lenf nodu met. 12 1 13 

Histolojik evre 

          *iyi 1 2 3 

       *orta 15 12 27 

       *kötü 1 2 3 

 

SS-142 
CORRELATİON OF LYMPHOVASCULAR AND PERİNEURAL 

INVASİON WİTH PREOPERATİVE TUMOR MARKERS, TUMOR 

SİZE, HİSTOLOGİCAL GRADE AND DEPTH OF TUMOR INVASİON 

Introduction:Colorectal cancer is the third most common type of cancer in the world and it is considered to be 

the 4th amongst cancer related mortality. Colorectal cancer, which is the most common type of gastrointestinal 

cancers, is the second most common type of cancer in women and the 4th in men in Turkey. The latest edition of 

AJCC (American Joint Committe on Cancer) addedprogression after neoadjuvan chemotherapy, close surgical 

border, microsatellite instability (MSI), Kras gene mutation, perineural invasion (PNI) and  lymphovascular 

invasion (LVI) positivity amongst prognostic factors along with formerly included factors lymph node metastasis 

and elevated preoperative CEA.In this study, we aim to investigate the relationship between LVI and elevated 

preoperative tumor markers, tumor size, tumor depth and histological grade. 

Methods: 33 patients were included in this study who were operated in Ankara Atatürk Training and Research 

Hospital, General Surgery Department in between January 2018 and January 2019.Patients were operated by the 

same surgeon and were evaluated retrospectively for age,gender,type of surgery as emergency-elective,clinical 

presentation, preoperative tumor marker values, number of lymph nodes extracted and found positive,T-N-M 

values, stage, LVI and PNI positivity,size and histological grade. 

Results: Study group consisted of  33 patients, 25 male and 8 female. Mean age was found to be 66,12 (range 

49-81). 19 patients were operated in elective conditions while 14 patients were operated under emergency 

conditions. Preoperative CEA values ranged between 0.7 and 158 ng/ml (mean value 10.19) and CA19-9 values 

were in  between 0.96-2534U/ml (mean value 89.06). Considering localizations, 14 rectum, 8 sigmoid ,11 

caecum cancers were found in total of 33 cases. Analysis of the extracted lymph nodes showed that mean 

amount of extracted lymph nodes were 26.21 (range 19-42) and mean amount of metastatic lymph nodes were 

1.6 (1-15) in elective cases while 25.7 (range 19-49) and 1.35 in emergency cases, respectively. 17 patients were 

found positive for LVI and PNI, 16 patients did not show any signs for LVI and PNI. A total of 13 patients had 

metastatic lymph nodes and 12 of them were positive for LVI and PNI. Relationship of LVI positivity with 

preoperative tumor markers, tumor size, T stage and histological grade was shown in table 1 in detail. 
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Conclusion:Some studies reported that LVI positive patients showed statistically significant correlation with 

lymphatic metastasis. Our study also showed that LVI positive patients had %70 positivity in lymphatic 

metastasis. Elevated preoperative tumor markers did not show a significant relationship with LVI positivity. 

Tumor size was also not found to be in relationship with LVI positivity, LVI positive patients had mean size of 

36.16 cm3 while LVI (-) group had 59.52 cm3. Although statistically insignificant, LVI positivity was found to 

be more common in T3 and T4 cases while LVI negativity was in T1 and T2. In the light of these findings, LVI 

ad PNI positivity can be considered as poor prognostic factors for lymph node metastasis and it is an 

independent factor which was not found to be in correlation with others. 

KeyWords:Colorectal cancer,  LVİ&PNİ, prognostic factor 

Table 1 

Factor 

LVIand PNI (+) 

(17) 

LVIand PNI (-) 

(16) Total  (33) 

Age 63.8  (52-77) 68.56  (49-81)  

Gender    

*Male 15 (%88.2) 10  (%62.5) 25 

*Female 2  (%11.8) 6  (%37.5) 8 

Location    

*Rectum 7  (%41.17) 7  (%43.75) 14 

*Sigmoid 1  (%5.99) 7  (%43.75) 8 

*Caecum 9  (%52.94) 2  (%12.5) 11 

Size 36.16cm³ 59.52cm³  

Invasion    

*T1 1  (%5.89) 0  (%0) 1 

*T2 0  (%0) 4  (%25) 4 

*T3 11  (%64.70) 6  (%37.5) 17 

*T4 5  (%29.41) 6  (%37.5) 11 

Preop CEA 5.10  (0.75-21.8) 15.60  (0.7-158)  

Preop Ca 19-9 15.07  (1.8-61.4) 167.68  (0.96-2534)  

Lymph node met. 12 1 13 

Histological Grade    

*well 1 2 3 

*moderate 15 12 27 

*poor 1 2 3 
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SS-143 

FIBROBLAST BÜYÜME FAKTÖR (FGF) UYGULAMASININ BAZI 

SERUM OKSİDATİF PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Esra Oğuz*, Şule Coşkun Cevher* 

*Gazi University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye 

 

Amaç: Yara iyileşmesi, birbirini izleyen dönemlerden oluşan dinamik ve kompleks bir süreçtir. Yara 

iyileşmesinde pek çok büyüme faktörü görev alır. Fibroblast  growth  factor (FGF)’nin yara iyileşmesinde 

önemli rol oynadığı bilinmektedir. Çalışmada eksojen bFGF uygulanan normoglisemik ve hiperglisemik  ratlarda 

serum TBARS, RSH ve NOx düzeylerinin zamana bağlı etkileri karşılaştırıldı. 

Gereç ve yöntemler: Deneylerde 250-300 g ağırlıkta 60 adet wistar-albino rat kullanıldı. Ratlara dorsalateral 

yaralar yapıldı ve 30’u sağlıklı, 30’u STZ(ip, 60mg/kg) diyabetli olmak üzere rastgele iki ana gruba ayrıldı. 

Sağlıklı ratlar ve diyabetli ratlar kendi içlerinde bFGF uygulanan ve uygulanmayan alt gruplara ayrıldı. Ratların 

dorsalateral yaralarına topikal bFGF uygulandı (10 ng/ml). Bu uygulamalardan sonra, yara iyileşmesinin 3. ve 7. 

günlerinde hayvanlar feda edildi. Serum TBARS, RSH ve NOx seviyeleri spektrofotometrik olarak ölçüldü. 

Sonuçlar ortalama ± Standart sapma olarak ifade edildi. Ortalama farklar Anova Varyans Analizi ile 

karşılaştırıldı (p <0,05). 

Bulgular: bFGF uygulaması yapılmış hiperglisemik ratlarda serum TBARS düzeyleri 7.günde 3.güne oranla 

istatistiksel olarak artmıştır(p <0,05). bFGF uygulaması yapılmış ratların 3.günü ile tedavisiz grubun 3.günü 

serum RSH düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı bir azalma görülmüştür.  

Sonuç:. bFGF uygulamasının oksidatif stres üzerine düzenleyici etkisi olduğu gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: bFGF, diyabetik yara iyileşmesi, antioksidan, lipit peroksidasyonu 
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SS-143 

THE EFFECT OF FIBROBLAST GROWTH FACTOR (bFGF) 

ADMINISTRATION ON SOME SERUM OXIDATIVE PARAMETERS  

Introduction: Wound healing is a complex and dynamic process which has some healing periods following each 

other. Most growth factor responsible for wound healing. Fibroblast growth factor (FGF) is known to play an 

important role in wound healing. In the present study, we aimed to investigate exogenous effect bFGF 

supplementation on serum TBARS, RSH and NOx levels in normoglisemic and hyperglysemic rats. 

Methods: Experiments were performed on 60 male Wistar albino rats (weight range: 200-250 g ). Dorsalateral 

incisional wounds were made on the rats, and they were randomly divided two main groups, the rats were 30 

healthy , 30 STZ(ip, 60mg/kg) with diabetes were planned in groups created. Healthy and diabetic rats were 

divided into groups and subgroups treated with bFGF. bGF was applied topically to the dorsalateral wounds of 

rats (10 ng/ml). After these administrations, on the 3th and 7th days of wound healing, the animals were 

sacrificed. Serum TBARS, RSH and NOx levels were measured spectrophotometrically. The results were 

expressed as mean ± Standard deviation. The mean differences were compared by Anova Variance Analysis 

(p<0,05). 

Results: When compared with the treatment group, on the 7th day and the 3rd day, it was found that the serum 

TBARS levels increased statistically in hyperglycemic rats(p<0,05).  Both in the 3rd day of the untreated and 3rd 

day of the rats treated with bFGF may significant decrease in the serum RSH levels. 
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Conclusion: bFGF application was found  both enhancing and reducing effects on oxidative stres.  

KeyWords: bFGF,diabetic wound healing, antioxidant, lipid peroxidation 
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SS-144 

SPORCU SAĞLIĞINDA MİKROBİYOTANIN ÖNEMİ  

Ergin KARİPTAŞ
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** 
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Mikrobiyoloji AD, Kırşehir 
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yüksek Biyolog, Kırşehir  

İnsan vücudunun deri, ağız, vajina ve bağırsak gibi organlarında çok sayıda mikroorganizma 

yaşamaktadır. Bunların % 90’nı, mikrobiyota olarak isimlendirilen mikroorganizmal hücrelerdir. Mikrobiyota 

ökaryot, bakteri ve virüsler gibi kompleks bir ekosistemi içeren mikroorganizmaların bulunduğu yer olarak 

tanımlanmaktadır. Mikrobiyota kavramı içinde insan sağlığı için yararlı olduğu bilinen bakteri grubu ise 

probiyotikler olarak bilinmektedir. Probiyotiklerin, bağırsak mikrobiyatasında yaratılan olumlu değişimlerle 

ilişkili olduğu, bağışıklık sistemi modülasyonu ve metabolik etkileri aracılığıyla pek çok diğer fonksiyonda 

da gelişme sağladığı bununla birlikte Probiyotiklerin, bağırsak florası üzerinde düzenleyici işlevlere sahip 

olduğu yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Bağırsak mikrobiyotasının kompozisyonu ve aktivitesi, 

insan metabolik, immünolojik ve gelişimsel süreçlerini de etkilemektedir. Sporcularda beslenme tarzı, sportif 

başarıya da tesir etmektedir. Bazı probiyotiklerin kesinlikle sporcunun genel sağlık ve performansına katkıda 

bulunacak olan bağırsak mikrobiyom topluluğunu güçlendirdiği bilinmektedir. Bu nedenle sindirim sisteminde 

yeterli probiyotiklerin bulunması sporcu sağlığını doğrudan olumlu olarak etkilemektedir. Probiyotiklerin sporcu 

sağlığına faydalı olma potansiyeline sahip olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Başarılı profesyonel 

sporcularda, probiyotik ve probiyotik suşlara sahip ürünlerin kullanımıyla, yapılan yorucu egzersiz ve 

antrenmanlarda görülebilecek stres etkisine, solunum yolu rahatsızlıklarının semptomlarına ve mide–bağırsak 

sistemi rahatsızlıklarının semptomlarına karşı, sindirim sistemi daha güçlü korunmaktadır. Aksi takdirde 

bağırsaktaki dengenin bozulması tüm vücudu olumsuz etkilemekte ve çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. Bu 

çalışmada mikrobiyota işlevselliği/metabolik aktivitesinin sporcu sağlığı üzerindeki etkisi üzerinde 

durulmaktadır. 

Amaç: İnsan vücudunda 100 trilyondan fazla simbiyotik mikroorganizma yaşamaktadır ve bu 

mikroorganizmalar insan sağlığı ve hastalıklarında önemli bir rol oynamaktadırlar. İnsan mikrobiyotası, özellikle 

de bağırsak mikrobiyotası, tüm insan genomunda bulunan genlerden yaklaşık 150 kat daha fazla gen taşıyan bir 

“temel organ” olarak bile kabul edilmektedir. Bağırsak mikrobiyotasında, metabolik fenotipin modülasyonu, 

bağırsak epitelinin düzenlenmesi, doğuştan gelen bağışıklığın gelişimi de dahil olmak üzere temel insan 

biyolojik proseslerinde rol oynadığı gösterilmiştir. Obezite, inflamatuar barsak hastalığı (IBD), diyabet, siroz ve 

hepatoselüler karsinom gibi hastalıklar insan mikrobiyotasıyla ilişkilendirilmiştir. Son yıllarda, çok miktarda 

kanıt, çeşitli mekanizmalar yoluyla insan mikrobiyotasının insan sağlığı ve hastalıklarında çok önemli bir rol 

oynadığını göstermiştir (Wang ve ark., 2018). Hipokrat’ın ‘Bütün hastalıklar bağırsakta başlar’ sözü günümüzde 

bağırsak ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi anlatmaktadır. Probiyotiklerin babası kabul edilen Eli Metchnnikoff 

kolonik bakterilerin yaşlanmada ve sağlıkta önemli roller oynadığını, ekşi sütün ve laktik asit üreten bakterilerin 

tüketilmesinin yararlı mikroorganizma sağlayacağını ve bağırsak florasının değiştirilebileceği belirtmiştir. Dünya 

Sağlık Örgütü ve Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, probiyotikler; yeterli miktarda tüketildiğinde konağa yarar 

sağlayan canlı organizmalardır. Probiyotikler, cins, tür ve suşlarına göre tanımlanmakta olup, birçok 

mikroorganizma probiyotik amaçlı kullanılmaktadır (Çetin, 2018). Seçkin sporcularda probiyotik kullanımıyla 

ilgili olarak, müdahale çalışmalarından, enerji dengesinin korunmasında, bağışıklık fonksiyonunun 

arttırılmasında ve stres yönetiminde faydalı etkilerinin olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Benzer şekilde, 

antioksidan etki ve bağışıklık fonksiyonunu artırarak ve zihinsel ve fiziksel stresin azalmasını sağlayarak genel 

sağlık durumunun korunmasına yardımcı olmak için, özellikle sporcularda probiyotiklerin kullanımı artmaktadır 

(Nishihira, 2019). Bu bilgiler ışığında, çalışmada, bağırsak mikrobiyotası içinde önemli bir yeri olan 

probiyotiklerin sporcu sağlığına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bağırsak 

mikrobiyotasının enerji metabolizması, antioksidasyon mekanizmaları ve birçok yöndeki işlevi ile ilgili bulgular 

sunulmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada; taramada kullanılan anahtar sözcükler, çeşitli kombinasyonlar yapılarak 

yürütülmüştür.  Tarama sırasında kullanılan İngilizce üç anahtar kelime; “Microbiota, Probiotic, Athlet’s 
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Health”dır. Taramada kullanılan Türkçe anahtar sözcüklerin Türkçe karşılıkları; “Mikrobiyota, Probiyotik, 

Sporcu Sağlığı” dır. Bu alanda İngilizce ve/veya Türkçe dillerinde yayımlanmış makalelerin taranması ile elde 

edilen veriler çalışmamızın temelini oluşturmuştur. 

Bulgular: Bu çalışmada araştırma makaleleri incelenmiştir. Yapılan çalışmalar daha çok sporcularda yarışma ve 

antrenman durumlarında probiyotik kullanımının bağışıklık sistemine olan faydaları ile enfeksiyon görülme 

sıklığı, süresi ve öneminde azalma durumu araştırılmıştır. Vücudumuzda mikrobiyatayı oluşturan 

mikroorganizmaların faydaları bilinmektedir. Ancak yapılan çalışmalarda probiyotik kullanımının sportif 

performansa doğrudan ergojenik katkısı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Yapılan çalışmada, 

yoğun fiziksel egzersiz programında sporcuların bağışıklıklarını güçlendirmek için probiyotik tüketiminin fayda 

sağladığı rapor edilmiştir. Bir başka çalışmada probiyotik kullanımının, yapılan egzersizin bağışıklık baskılayıcı 

etkilerini önlemede ve hastalık duyarlılığını azaltmada dolaylı olarak fayda sağlayabileceği bildirilmiştir (İmamlı 

ve ark., 2018).  

Lactobacillus fermentum (PCC) takviyesinin mide-bağırsak sistemine olan etkisine yönelik yapılan çalışmada, 

PCC takviyesi ile yoğun egzersizde erkek sporcularda mide ve bağırsak hastalık belirtilerinin önemli ölçüde 

azaldığı buna karşın bayan sporcularda bu takviyenin daha yüksek oranda ve zaman diliminde orta şiddette 

mide-bağırsak hastalık belirtileri görüldüğü rapor edilmiştir (West ve ark., 2014).  

Bazı probiyotik türlerinin ise üst solunum yolu hastalıklarına karşı direnci arttırdığı, egzersiz ve yarışmalarda 

sporcularda performansı olumsuz etkileyebilecek üst solunum yolu hastalıklarının belirtilerini azaltacağı 

bildirilmektedir (Smarkusz ve ark., 2017). Ragbi oyuncuları ile yapılan bir çalışmada, probiyotik takviyesinin 

elit ragbi oyuncuları arasındaki hastalık belirtilerinin süresini azalttığı ve 3,0 x 109 cfu doz oranında günlük 

olarak alınan probiyotik takviyenin, ragbi oyuncularında bulaşıcı bir semptom insidansı azalttığı rapor edilmiştir 

(Haywood ve ark., 2014). 

Sonuç: Mikrobiyata insan vücudu için çok önemli mikroorganizmaları barındırmaktadır. Özellikle bağırsak 

mikrobiyatası içerisinde yer alan Probiyotiklerin, mikrobiyotanın düzenlemesinde en etkili 

mikroorganizmalardır. Yapılan çoğu çalışma, probiyotik alımının bağırsak mikrobiyotasını pozitif olarak 

etkilediğini göstermiştir. Bağışıklık fonksiyonunun yanı sıra bağırsak epitel hücre çoğalmasında etkili olduğu 

gösterilmiştir. Yapılan çalışmalar spor beslenmesinde probiyotiklerin potansiyel rolleri görülmüştür. Genel olarak 

sporcular solunum, alerjik ve mide-bağırsak semptomlarından muzdarip olmaktadırlar. Bu nedenle sağlığa yararı 

olduğu bilinen Probiyotiklerin yapılan çalışmalarda sporculardaki kullanımının yapılan egzersiz performansı 

üzerine bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği, immün sistemi düzenleyerek, antrenmanlar ve yarışmalar 

esnasında ortaya çıkabilecek hastalık belirtilerini azalttığı ve bu sayede hastalıkların görülme sıklığının düştüğü 

görülmüştür. Bu durum; sporcularra probiyotik kullanımının fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Sonuçta 

yapılan çalışmalar sporcularda Probiyotik kullanımı ile  mide-bağırsak sisteminin olumlu yönde etkilendiği ve 

bununla beraber vücuttaki diğer bütün sistemlerin çalışmasını da etkileyebilen önemli  bir faktör olabileceği göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyota, Probiyotik, Sporcu Sağlığı 

SS-144 

THE IMPORTANCE OF MICROBIOTA IN ATHLETE'S HEALTH  

Introduction: Human body, skin, mouth, vagina and intestine organs, such as living in a large number of 

microorganisms. 90% of these are microorganismal cells called microbiota. Microbiota is defined as the location of 

microorganisms containing a complex ecosystem such as eukaryotes, bacteria and viruses. The group of bacteria 

known to be useful for human health within the concept of microbiota is known as probiotics. Probiotics have been 

associated with positive changes in intestinal microbiology, and many other functions have been developed through 

immune system modulation and metabolic effects. However, it has been demonstrated that probiotics have regulatory 

functions on the intestinal flora. The composition and activity of the intestinal microbiota also affect human metabolic, 

immunological and developmental processes. Nutritional style in athletes also affects sporting success. Some 

probiotics are known to strengthen the intestinal microbiome community, which will certainly contribute to the overall 

health and performance of the athlete. Therefore, the presence of sufficient probiotics in the digestive system directly 
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affects the health of athletes. There is evidence that probiotics have the potential to benefit athlete health. In successful 

professional athletes, the digestive system is protected more strongly against the effects of stress, which can be seen in 

strenuous exercises and training, the symptoms of respiratory diseases and the symptoms of gastrointestinal disorders, 

in the use of products with probiotic and probiotic strains. Otherwise, the disruption of the balance in the intestine 

negatively affects the whole body and leads to various diseases. In this study, the effect of microbiota functionality / 

metabolic activity on athlete health is emphasized. 

Methods: In this study; The keywords used in the screening were carried out with various combinations. Three 

keywords in English used during browsing; ”Microbiota, Probiotic, Athletotics Health“. Turkish equivalents of 

Turkish keywords used in screening; Ir Microbiota, Probiotic, Athlete Health “. The data obtained by scanning articles 

published in English and / or Turkish in this field was the basis of our study. 

Results: Research articles were examined in this study. Studies have shown that the effects of probiotic use on the 

immune system and the frequency, duration and importance of infection have been investigated. The benefits of 

microorganisms that make up microbiology in our bodies are known. However, there is no evidence that probiotic use 

has a direct ergogenic contribution to sportive performance. In the study, it has been reported that probiotic 

consumption is beneficial in strengthening the immunity of athletes in intensive physical exercise program. In another 

study, it was reported that the use of probiotics could indirectly benefit in preventing immunosuppressive effects of 

exercise and reducing disease sensitivity (Imamli et al., 2018). 

Lactobacillus fermentum (PCC) supplementation of the gastro-intestinal system in the study for the effect, PCC 

supplementation in men with intense exercise in the stomach and bowel disease symptoms are significantly reduced in 

female athletes at a higher rate of this supplement and in the period of moderate gastro-intestinal disease symptoms 

seen (West et al., 2014). 

It is reported that some probiotic species increase the resistance to upper respiratory tract diseases and reduce the 

symptoms of upper respiratory tract diseases which may adversely affect performance in athletes and competitions 

(Smarkusz et al., 2017). In a study conducted with rugby players, it was reported that probiotic supplements reduce the 

duration of disease symptoms among elite rugby players and that a daily intake of 3.0 x 109 cfu reduces the incidence 

of an infectious symptom in rugby players (Haywood et al., 2014). 

Conclusion: Microbiology contains very important microorganisms for human body. Probiotics, especially in the 

microbiology of the gut, are the most effective microorganisms in the regulation of microbiota. Most studies have 

shown that probiotic intake positively affects intestinal microbiota. It has been shown to be effective in intestinal 

epithelial cell proliferation as well as immune function. Studies have shown the potential role of probiotics in sports 

nutrition. In general, athletes suffer from respiratory, allergic and gastrointestinal symptoms. Therefore, the use of 

probiotics known to be beneficial for health use in athletes strengthened the immune system on the performance of the 

exercise, the regulation of the immune system, reduce the symptoms of diseases that may occur during training and 

competitions, and thus the incidence of diseases has been seen to decrease. This situation; athletes indicate that the use 

of probiotics may be beneficial. In conclusion, it should be taken into consideration that the gastrointestinal system is 

positively affected by the use of probiotic in athletes and this may be an important factor that may affect the operation 

of all other systems in the body. 

Keywords: Microbiota, Probiotic, Athlet’s Health  
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GEBE OLMAYAN BİR KADINDA KALÇANIN BİLATERAL GEÇİCİ 
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Kırşehir 

 

Amaç: Kalça ağrısının ender nedenlerinden olan kalçanın geçici osteoporozu (KGO), sıklıkla genç erişkinlerde 

görülmektedir. Olguların 2/3’ü erkek ve 1/3’ü ise gebeliğin üçüncü trimesterindeki kadınlardır. Bu yazıda 

ibuprofen ile başarılı bir şekilde tedavi edilen gebe olmayan bir kadında KGO örneği sunulmaktadır. 

Olgu: 28 yaşındaki kadın hasta  hastanemize bir buçuk ay önce aniden başlayan sağ ve sol kalçada ağrısı ile 

başvurdu. Kalçadaki ağrının hareket ve yük verme ile arttığını, istirahat ile azaldığını belirtti.. İlk ve tek 

çocuğunun 8 yıl önce doğduğu bilgine ulaşıldı.Yapılan fizik muayenede sağ ve sol kalça rotasyonları ve 

abdüksiyonu ağrılı ve limitliydi. Antaljik yürüyüş mevcuttu.. Çekilen pelvis grafisinde röntgeninde ve MRG’de 

kalçanın osteoporozu tespit edildi (Resim 1). Osteoporoza yönelik gerçekleştirilen kemik mineral yoğunluğunda 

L1-L4 T skoru -1.2, femur boyun T skoru -1.3 olarak tespit edildi. Hastaya mevcut bulgularla KGO tanısı 

konularak, ibuprufen 1600 mg/gün tedavisi başlandı aynı zamanda yatak istirahati ve çift destekle yürüme 

önerildi. Kemik mineral yoğunluğu osteopeni ile uyumlu olması nedeni ile hastaya 1000 mg kalsiyum ve 880 IU 

D3 vitamini başlandı. Hastanın üç ay sonrası kontrolünde EHA tam ve ağrısızdı, ayrıca bağımsız olarak ambule 

olabildiği gözlendi.  

Tartışma: Geçici osteoporoz benign seyirli olan klinik bir hadisedir. Kalça kaynaklı ağrının sık olmayan 

sebeplerinden  olan KGO’ya  kadınlarda genellikle çift taraflı rastlanmaktadır. Ağır destrüktif bir hastalık olan 

AVN ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Radyolojik yöntemlerle erken tanı konulabilmektedir. 

Sonuç: Akut başlangıçlı spontan kalça ağrılarında KGO akılda tutulmalıdır. Kendi kendini sınırlayan bu 

hastalığın tedavisi istirahat, yük vermeme, basit analjezikler ve eklem çevresi kasları güçlendirme egzersizlerini 

içeren konservatif tedavi yaklaşımlarıdır. 

Anahtar kelimeler: Kalça, gebelik, geçici osteoporoz, kemik iliği ödemi, kadın 

Resim 1: Kalçada bilateral kemik iliği ödemi 
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BILATERAL TRANSIENT OSTEOPOROSIS OF HIP IN A NON-

PREGNANT WOMAN 

Introduction: Transient osteoporosis of the hip (TOH), which is one of the rare causes of hip pain, is often seen 

in young adults. Two thirds of cases are men and one third is female in the last trimester of pregnancy. In this 

article, transient osteoporosis of the hip in a non-pregnant woman successfully treated with ibuprofen is 

presented. 

Case report: A 28-year-old female patient  was admitted to our hospital with pain in her right and left thigh 

which started abruptly a month ago.  She stated that the pain in the hips was increased by movement and 

loadings and decreased with resting. The first and only child was born 8 years ago. On physical examination, 

right and left hip rotations and abduction were painful and limited. There was an antalgic gait. Diagnosis of TOH 

was made by pelvic X-ray and MRI  (Figure 1). L1-L4 T score was found to be -1.2 and femoral neck T score 

was -1.3 in bone mineral density for osteoporosis. The patient was diagnosed with TOH by presenting findings 

and ibuprufen 1600 mg / day treatment was started and bed rest and double support were recommended. Since 

bone mineral density was consistent with osteopenia, 1000 mg of calcium and 880 IU of vitamin D3 were 

started. After three months of follow-up, the patient was painless and could be ambulatory independently.  

Discussion: TOH is a clinical event with a benign course. TOH, one of the most common causes of hip-induced 

pain, is usually found in women. Differential diagnosis should be made with AVN, a heavily destructive disease. 

Early diagnosis can be made by radiological methods. 

Conclusion; TOH should be kept in mind in acute onset spontaneous hip pain. The treatment of this self-limiting 

disease is conservative treatment including resting, non-weighting, simple analgesics and strengthening of the 

muscles around the joints. 

Key words: Hip, pregnancy transient osteoporosis, bone marrow edema, woman 

Figure 1: Bilateral bone marrow edema in hips 
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SS-146 

YÜZEYEL KİTLE LEZYONLARININ ULTRASONOGRAFİ, 

SONOELASTOGRAFİ VE HİSTOPATOLOJİ BULGULARI  

Mehtap BALABAN*
 

*Bilkent Şehir Hastanesi, Radyoloji AD, ANKARA 

 

Amaç: Histopatolojik olarak tanı almış yüzeyel kitle lezyonlarının B-mode ultrasonografi (US) ve 

sonoelastografi (SEL) bulgularının tanımlanması.  

Materyal ve Metod:  US ile vücudun farklı bölgelerine ait çok sayıdaki yüzeyel kitle lezyonları 7-14 Mhz’lik 

lineer prob ile değerlendirildi. Bu kitle lezyonları cilt, cilt altı yağ doku, tükürük bezleri, tendonlar, eklemler ve 

periferik sinirlere ait patolojilerdi.  

Bulgular: Tükürük bezlerinin lezyonları solid idi.  Glomus karotikum, schwannomlar ve nörofibromlar düzgün 

konturlu solid lezyonlardı. Skar endometriozis kitleleri düzensiz konturlu heterojen hipoekoik solid görünümde 

benign lezyonlardı. Dev hücreli tendon kılıfı tümörü ve plantar fibromlar düzgün konturlu solid lezyonlardı. 

Lipomlar ve dermoid kistler yağ içeriğinden dolayı US’de hiperekoik solid ve kistik lezyonlar olarak 

değerlendirildi. SEL incelemede elastisite sertten yumuşağa, renk skalasındaki maviden kırmızıya renk 

kodlaması ile değerlendirildi. SEL’de lipomlar, dejenere tendonlar, sinoviyal patolojiler ve dermoid kistler 

yumuşak lezyonlar; periferal sinir kılıfı tümörleri, glomus tümörleri ve tükürük bezi tümörleri orta sert lezyonlar 

olarak kodlanma gösterdi. Dev hücreli tendon kılıfı tümörleri, plantar fibrom, gut tofüsü, dermatofibrosarkom 

protuberans, dermatofibroma, Mantle hücreli karsinom ve pilomatriksoma SEL’de sert kodlanan lezyonlardı. 

Sonuç: Sonoelastografi lezyonların elastisitesi hakkında bilgi veren ve US inceleme ile eş zamanlı yapılabilen 

yeni tek görüntüleme tekniğidir. Yüzeyel kitle lezyonlarında ilk görüntüleme modalitesi US olmakla birlikte tanı 

için yalnızca US bulguları ile lezyonları karakterize etmek yetersiz olup bu lezyonların SEL bulgularının 

bilinmesi tanısal açıdan önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Yüzeyel kitle US, SEL, Histopatoloji 

 

SS-146 

ULTRASONOGRAPHY, SONOELASTOGRAPHY AND 

HISTOPATHOLOGY FINDINGS OF SUPERFICIAL MASS LESIONS 
Aim: To describe B-mode ultrasonography (US) and sonoelastography (SEL) findings of histopathologically 

diagnosed superficial mass lesions.  

Material and Methods: US was performed for characterization of multiple superficial mass lesions in various 

regions of the body with a 7-14 Mhz transducer. The mass lesions were located in the skin, subcutaneous fat, 

salivary glands, tendons, joints and peripheric nerves.  

Results: The lesions of salivary glands were solid lesions.  Glomus caroticum ve schwannomas were solid 

lesions with smooth contour.  Scar endometriosis were heterogenous hypoechoic benign lesions with irregular 

contour. Giant cell tumor of tendon sheath and plantar fibromas were solid lesions with smooth contour. 

Lipomas and dermoid cysts containing fat was hyperechoic solid and cysts lesions in US evaluation. SEL 

examination of soft to hard elasticity was evaluated by color coding from blue to red on the color scale. The 

lesions such as lipomas, degenerated tendons, synovial pathologies and dermoid cysts were soft lesions; 

peripheral nerve sheath tumors, glomus tumors and salivary gland tumors were medium hard according to the 

SEL evaluation. Giant cell tumor of the tendon sheath, plantar fibroma, gut tophus, dermatofibrosarcoma 

protuberans, dermatofibroma, mantle cell carcinoma and pilomatrisoma were hard lesions according to the SEL 

evaluation.  

Conclusion: Sonoelastography is a unique new technique which gives information about the elasticity of a 
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lesion and can be performed simultaneously with US. The knowledge of SEL findings of these lesions is 

important as the first imaging modality of a superficial lesion is US and just US characteristics can be inadequate 

for the diagnosis. In this presentation, I demonstrated SEL characteristics of histopathologically diagnosed 

superficial mass lesions.  

Key Words: Superficial mass US, SEL, Histopathology 
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SS-147 

YILLAR İÇİNDE ARTAN TEST İSTEMLERİ VE LABORATUVAR İŞ 

YÜKÜ ARTIŞI 

Kenan GÜÇLÜ* 

*Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Kırşehir 

 

Amaç: Nüfusun yaşlanmasıyla beraber kronik hastalıkların artması sonucu tüm dünyada hasta sayısı yılda 

yaklaşık %2 oranında artmaktadır. Buna paralel olarak her yıl istenen test sayısının yaklaşık %10, laboratuvar 

testlerinin mali yükünün ise %4-11 arasında arttığı tahmin edilmektedir. Dünyadan farklı olarak ülkemizde test 

istem sayılarının son yıllarda katlanarak arttığı gözlenmektedir.  Amacımız aşırı artan test istemleri nedeniyle 

laboratuvar iş yükünde ve maliyet analizlerinde meydana gelen artışa dikkat çekmek ve farkındalık 

oluşturmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Kırşehir ilinde Biyokimya, Hormon, Hemogram, Koagülasyon ve İdrar testleri için 2012 

yılından itibaren iki yılda bir yapılan satın alma süreçlerinden elde edilen ihale test miktarları kullanılmıştır. 

Bulgular: Elde edilen verilere göre laboratuvar test sayılarında 2012 yılına göre Biyokimya, Hemogram, 

Koagülasyon ve İdrar test miktarları yaklaşık 3 kat artarken, Hormon test sayılarının yaklaşık 4 kat arttığı 

görülmektedir.  

Yıllara göre yapılan ihale test miktarları Tablo 1’ de verilmiştir. 

Sonuç: Teknolojinin gelişmesi ile daha hassas test sonuçlarının elde edilmesi, laboratuvar testlerine daha ucuz 

ve kolay ulaşılabilmesi, test sonuç verme sürelerinin kısalması, test çeşitliliğin artması gibi nedenlerle her yıl 

test sayıları artış göstermektedir. Bununla beraber en önemli artış sebeplerinden birinin gereksiz test istemleri 

olduğu gözlenmektedir. Hastaların baskı ve talepleri, klinisyenlerin aşırı iş yükü nedeniyle bir çıkış yolu olarak 

test istemine ağırlık vermesi, algoritmalara uygun spesifik test istemleri yerine geniş test paketlerinin her hastada 

istenmesi, rutin takip edilen hastalarda gereksiz tekrarlanan testlerin olması gereksiz test istemlerini 

oluşturmaktadır. Bunun neticesi olarak hem maliyetler artmakta hem de laboratuvarların iş yükü gereksiz artarak 

hatalı sonuçların verilmesine neden olabilmektedir. Test istemlerinde algoritmaların kullanılması, laboratuvarlar 

arası test yöntemlerinin standardize edilmesi, hastaneler arasında test sonuçlarının görülebileceği otomasyon 

sistemlerinin oluşturulması gibi çözümlerle laboratuvarların iş yükü azalacağı gibi gereksiz test istemlerinin 

önüne geçirilebilir. Bu sayede tanı ve teşhis giderleri daha da azaltılacak ve maliyet analizlerinde verimlilik 

arttırılmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Test istemi, Laboratuvar İş Yükü, Maliyet Analizi 

 

  

Tablo 1. Yıllara Göre İhale Test Miktarları 

 İhale Test Miktarları 

BİRİMLER 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 

BİYOKİMYA 2.000.000 4.000.000 5.419.000 6.056.000 

HORMON 315.000 615.000 1.053.000 1.358.000 

HEMOGRAM 145.000 250.000 300.000 401.000 

KOAGÜLASYON 58.000 132.000 141.000 178.000 

İDRAR 52.000 100.000 111.000 140.000 
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SS-147 

GRADUALLY INCREASING TEST REQUESTS IN YEARS AND 

INCREASE IN THE WORK LOAD OF LABORATORY  
Aim: With the aging of the population, the number of patients in the world increases by approximately 2% 

annually due to the increase in chronic diseases. In paralel, it is estimated that the number of tests requests every 

year increased %10 and the financial burden of laboratory tests is estimated to increase by 4-11%. Unlike the 

world, the number of test requests in our country has increased exponentially in recent years. Our aim is to draw 

attention to the increase in laboratory workload and cost analysis due to excessive test requests and to raise 

awareness. 

Materials and Method: Tender test numbers obtained from procurement processes every two years as of 2012 

for Biochemistry, Hormone, Hemogram, Coagulation and Urine Tests were used. 

Findings: According to the obtained data, it has been established that the number of Biochemistry, Hemogram 

and Coagulation tests increased about three times and the number of Hormone tests increased about four times 

compared to 2012.   

Tender test numbers for years are as shown in the Table 1. 

Result:The number of test requests increase every year due to the development of technology, obtaining more 

accurate test results, cheaper and easy access to laboratory tests, shortening of test results and increasing test 

diversity. Besides, it is observed that one of the most important reasons for the increase is unnecessary test 

requests. Patients 'pressures and demands, clinicians' requests due to excessive workload and seeing the test 

request as a way out, requesting wide test packs instead of specific tests for algorithms for each patient, 

unnecessary repetitive tests in patients with routine follow-up cause unnecessary test requests. As a result of this, 

both the costs are increasing and the workload of the laboratories is increased unnecessarily and this can lead to 

erroneous results. By using algorithms in the test requests, standardization of interlaboratory test methods, and 

the creation of automation systems in which the test results can be seen among hospitals, the workload of the 

laboratories will be reduced and unnecessary test requests can be prevented. In this way, diagnostic and 

diagnostic costs will be further reduced and efficiency will be increased in cost analysis. 

Key Words: Test Request, Laboratory Work Load, Cost Analysis 

 

  

Table 1. Tender Test Numbers for Years 

 Tender Test Numbers 

UNITS 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 

BIOCHEMISTRY 2.000.000 4.000.000 5.419.000 6.056.000 

HORMONE 315.000 615.000 1.053.000 1.358.000 

HEMOGRAM 145.000 250.000 300.000 401.000 

COAGULATION 58.000 132.000 141.000 178.000 

URINE 52.000 100.000 111.000 140.000 
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SS-148 

HEMODİYALİZ AMAÇLI OLUŞTURULAN A-V FİSTÜLDE GÖRÜLEN 

GEÇ DÖNEM BİR KOMPLİKASYON 

Ali BOLAT* 

*Kırıkale Ünüversitesi,Tıp Fakultesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi AD. 

 

Amaç: Kronik böbrek yetmezliğinde hemodiyaliz için düşük komplikasyon oranına sahip ve uzun süre açık 

kalabilen arteriyovenöz (AV) fistüllere ihtiyaç duyulur. Bu çalışmada amacımız AV fistül operasyonları sonrası 

geç dönemde cerrahi revizyon gerektiren  komplikasyonlardan olan masif ödeme karşı yaklaşımımızı 

paylaşmaktır.  

Olgu: 37 yaşında erkek hastaya yaklşık 1.5 yıl önce hemodiyaliz amaçlı brakiyosefalik A-V Fistül oluşturuldu. 

Hastaya  bu süre içerisinde düzenli ve sorunsuz olarak hemodiyaliz uygulandı. Zaman içerisinde hastanın önkol 

fonksiyonları bozan masif ödem gelişti. Hastanın yapılan venöz doppler USG sonucunda fistül düzeyinden 

alınan debi 350 ml/dk ölçülmüştür. Ödemi açıklayan bir patoloji saptanmamıştır. Kendi yaptığımız  venöz 

doppler USG de A-V Fistül ananstomoz hattının 4-5 cm. distalinde sefalik venden çıkan ve derine doğru giden 

çapı genişlemiş bir ven tespit edildi. Lokal anestezi altında antekübital bölgedeki bu vene ulaşıldı ve ligasyon 

yapıldı. Hastanın ödeminin dramatik bir şekilde düzeldiği rutin kontrollerinde görüldü. 

Tartışma: Son dönem renal yetmezlik hastada, en yaygın tedavi yolu olan hemodiyaliz için en ideal yöntem 

otogen arter ile ven arasında AV fistül oluşturmaktır. Otogen fistüllerde zamanla kanama, tromboz, anevrizma, 

pseudoanevrizma, cilde fistülizasyon,enfeksiyon, arteryal steal sendromu, venöz hipertansiyon, ödem ve 

konjestif kalp yetmezliği gelişebilmektedir. Geç dönem komplikasyonlardan olan ödem  proksimal fistüllerde 

daha çok görülmektedir. A-V Fistül anastomozundaki yüksek debi hastaların kolunda geç dönemde ödeme daha 

çok neden olabilmekteyken bu olguda debi rutin venöz doppler USG de normal sınırlarda tespit edilmiştir. Bu 

olguda klinik muayenede nedeni anlaşılamayan masif ödemi açıklayabilmek için kendimiz venöz dopler USG ile 

inceledik ve Sefalik Venden derin venöz sisteme kaçağa neden olan çapı genişlemiş bir ven tespit ettik ve 

ligasyonla patolojiyi düzelttik. Sonuç: Hemodiyaliz amaçlı yapılan A-V fistül komplikasyonlarını 

değerlendirirken, koldaki arteryal ve venöz yapılar fizik muayene ile çok dikkatli değerlendirilmeli ve gerekirse 

renkli dopler USG ile incelenmelidir. Biz şüpheli olgularda, renkli dopler USG incelemesinini radyologlarla 

birlikte değerlendirilmesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz.  

 

SS-148 

A LONG-TERM  COMPLİCATİON WHİCH İS RARELY SEEN İN A-V 

FISTULA  WHİCH İS CARRIED OUT  FOR THE HEMODIALYSIS 

Aim: In chronic renal failure, persistent arteriovenous (AV) fistulas with a low complication rate and long-term 

survival are needed  for hemodialysis. In this study, our aim is to share our approach towards massive edema 

which is one of the complications that require surgical revision in the late period after AV fistula operations. 

Case: A brachiocephalic A-V Fistula for hemodialysis was created (developed) for 37-year-old male patient  

about 1.5 years ago. Hemodialysis was performed regularly and without any problems in this time for patient.. 

Over the time, a massive edema developed which impaired the forearm functions of the patient. As a result of the 

venous doppler USG of patient, flow rate from the fistula level was measured as 350 ml / min. There is no 

pathology explaining edema.)  İn our own venous doppler USG, originating from the cephalic vein distal to 4-5 

cm of the anastomosis line of AV Fistula and an enlarged diameter vein which go to the deep was detected.  This 

vein was reached and ligationed in the antecubital region under local anesthesia. Patient’s Edema which 

dramatically improved was seen at the routine checks. 

Discussion: In patient with end-stage renal failure, the most common way of treatment for hemodialysis is to 



 

 205 
 

create an AV fistula between the vein and the otogen artery. Bleeding, thrombosis, aneurysm, pseudoaneurysm, 

fistulization to the skin, infection, arterial steal syndrome, venous hypertension, edema and congestive heart 

failure in the otogen fistulas may develop with time. Edema that is late complications is more common in 

proximal fistulas. While A-V High flow rate in the fistula anastomosis may cause more late edema in the arm, in 

this case, the flow rate was determined in the normal range in routine venous doppler USG. In this case, we 

examined the A-V fistula with venous doppler USG to explain the unexplained massive edema in the clinical 

examination, and we detected an enlarged vein in the cephalic vein that caused leakage to the deep venous 

system and corrected the pathology with ligation. 

Result:  While evaluating complications of A-V fistula for hemodialysis, arterial and venous structures in the 

arm should be evaluated by physical examination very carefully and color doppler should be examined with 

USG if it is necessary. In suspected cases, we think it would be useful to evaluate the color doppler USG 

examination together with the radiologists. 
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SS-150 

STREPTOZOTOSİN İLE DİYABET OLUŞTURULAN SIÇANLARIN 

KARACİĞER DOKUSU ÜZERİNE CURCUMİNİN KORUYUCU 

ETKİSİ 

Mustafa Nisari* 

*Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,  

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri, 38090 

 

Amaç: Son yıllarda yapılan çalışmalar serbest oksijen radikallerinin ve lipid peroksidasyondaki artışın birçok 

hastalığın patogenezinde rol aldığını göstermektedir. Diabetes mellitus kardiyolojik ve nörolojik hastalıklar, 

kanser gibi birçok hastalığın oksidatif stres ile ilişkisi gösterilmiştir. Curcumin (CUR)  antienflamatuar, 

hipoglisemik, antioksidan, yara iyileştirici ve antimikrobiyal aktivitelere sahiptir. Bu çalışmada, streptozotosinle 

diyabet oluşturulmuş sıçan karaciğer dokularında MDA seviyesi ve antioksidan enzim aktivitesi üzerine 

curcuminin koruyucu etkisi araştırıldı.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmada ağırlıkları yaklaşık 250-300 gr erkek Wistar albino hayvanlar kullanıldı. Kontrol 

grubu (K), Curcumin grubu (CUR), Diyabet grubu (D) ve curcuminle tedavi edilen diyabet grubu (CUR+D) 

olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Diyabet streptozotosin (60 mg/kg/STZ) enjeksiyonu ile yapıldı. 16 hafta süre ile 

200 mg/kg/gün Curcumin intraperitoneal (i.p.) olarak verildi. Deneyin sonunda bütün hayvanlar sakrifiye 

edilerek karaciğer dokuları alındı.Tüm parametreler spektrofotometrik olarak çalışıldı. 

Bulgular: Çalışmamız sonucunda streptozotosinle diyabet oluşturulmuş sıçanlarda kontrol grubu ile 

karşılaştırıldıklarında malondialdehit (MDA) seviyeleri istatistiksel olarak anlamlı derecede artarken (p<0.05), 

Glutatyon S Transferaz (GST), katalaz (CAT) ve süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktiviteleri anlamlı derecede 

azaldı (p<0.05). Bununla birlikte diabetik sıçanlarda 16 hafta CUR tedavisi sonrası, doku MDA seviyelerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlenirken, GST, CAT ve SOD enzim aktivitelerinde anlamlı bir artış 

gözlendi (p<0.05).  

Sonuç: CUR’nin antioksidan  enzim aktivitelerinde artış göstermesi, diabet durumunda antioksidan maddelerin 

kullanımının koruyucu etkilerinin olabileceğini göstermektedir.  

Anahtar kelimeler: Curcumin, STZ, Sıçan, Diyabet 

 

SS-150 

THE PROTECTIVE EFFECT OF CURCUMİN ON LIVER TISSUE OF 

STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETIC RATS 

Aim: Recent studies have shown that free oxygen radicals and lipid peroxidation play a role in the pathogenesis 

of many diseases. Diabetes mellitus cardiological and neurological diseases, cancer, as well as many diseases 

associated with oxidative stress has been shown.Curcumin (CUR) has anti-inflammatory, hypoglycemic, 

antioxidant, wound healing and antimicrobial activities. In this study, the protective effect of curcumin on MDA 

level and antioxidant enzyme activity was investigated in streptozotocin-induced rat liver tissues. 

Material and method: Approximately 250-300 g of male Wistar albino animals were used in the study. The 

control group (K), Curcumin group (CUR), Diabetes group (D) and curcumin treated diabetes group (CUR+D) 

were divided into 4 groups. Diabetes was performed by injection of streptozotocin (60 mg / kg). For 16 weeks, 

200 mg/kg/day Curcumin was given intraperitoneally (i.p.). At the end of the experiment all animals were 

sacrificed and the liver tissues were taken. All parameters were studied spectrophotometrically. 

Results: As a result of our study, malondialdehyde (MDA) levels increased statistically significantly (p<0.05) 

and Glutathione S Transferase (GST), catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) enzyme activities 
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decreased significantly compared to control group in streptozotocin-induced rats (p <0.05). However, there was a 

statistically significant decrease in tissue MDA levels after 16 days of cure treatment in diabetic rats, while GST, 

CAT and SOD enzyme activities increased significantly (p<0.05). 

Conclusions: As a result, the increase in antioxidant enzyme activity of CUR shows that the use of antioxidant 

agents may have protective effects in the case of diabetes. 

Key words: Curcumin, STZ, Rat, Diabetes  
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SS-154 

UZMANLAŞMA VE BRANŞLAŞMAYA YÖNELİK HEMŞİRE 

GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ 

Sevil BİÇER 
*
, Gülsüm KEHRİBAR

**
, Sevda KORKUT BAYINDIR

***
 

*
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları AD, Kayseri 

**
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları AD, Kayseri 

***
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları AD, Kayseri 

 

Amaç: Sağlık bakım sektöründeki değişiklikler profesyonel ve alanında özelleşmiş hemşirelere gereksinimi 

artırmıştır. Bu nedenlerden dolayı birçok hemşire uzmanlaşmış ya da ileri düzey uygulayıcı rollerinde çalışmayı 

talep etmektedir. Bu çalışma, sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak için, hemşirelerin 

uzmanlaşma ve branşlaşmaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve yöntemler: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen bu çalışma 232 hemşire ile yürütülmüştür. Araştırmada 

veriler “Tanıtıcı Özellikler Formu” ve “Hemşirelerin Uzmanlaşma ve Branşlaşmaya Yönelik Görüşlerinin 

Belirlenmesi Formu” ile toplanmıştır. Çalışmanın verileri Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulundan ve kurumdan yazılı izin; örnekleme seçilen bireylerden ise yazılı ve sözlü bilgilendirilmiş gönüllü 

olurları alınarak toplanmıştır. Anket formları araştırmacılar tarafından araştırmayı kabul eden hemşirelere 

dağıtılmış, bireysel olarak doldurmaları istenmiştir.  

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 26.42±3.48 ve meslekte çalışma yılı ortalaması 8.44±4.58 olup, %77.6’sı 

kadın, %56.5’i evli ve %87.9’unun lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin %72.8’inin uzmanlaşma 

ve branşlaşmayı düşündükleri; uzmanlaşma ve branşlaşmayı düşünen hemşirelerin %27.0’ının Hemşirelikte 

Yönetim, %19.8’inin İş Sağlığı Hemşireliği alanında uzmanlaşmayı düşündükleri saptanmıştır. 

Hemşirelerin %62.5’inin 08.03.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Hemşirelik Yönetmenliği’nde ilk kez 

‘Uzman Hemşire’ tanımı yapıldığını bildikleri, hemşirelerin %86.6’sının hemşirelikte 

uzmanlaşma/branşlaşmanın gerektiğini düşündüğü ve %90.9’unun uzmanlaşma/branşlaşmanın hemşireliğe katkı 

sağlayacağını düşündükleri, hemşirelikte uzmanlaşma/branşlaşmanın ise en çok bakım hizmeti kalitesini 

artıracağını (%86.7) ve mesleki bilginin kliniğe yansımasını sağlayacağını (%84.4) düşündükleri belirlenmiştir.  

Sonuç: Sonuç olarak hemşirelerin çoğunlukla hemşirelikte uzmanlaşma/branşlaşmanın gerekli olduğunu, 

uzmanlaşma/branşlaşmanın mesleğe katkı sağlayacağını, uzmanlaşmanın bakım kalitesini artacağını 

düşündükleri belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, uzmanlaşma, branşlaşma, hemşirelik yönetmeliği. 

 

SS-154 

DETERMINATION OF NURSING VIEWS ON  

SPECIALIZATION AND BRANCHING 

Aim: Changes in the health care sector have increased the need for professional and specialized nurses. For these 

reasons, many nurses demand to work in in specialized or advanced practitioner roles. This study was conducted 

to determine the nurses' views on specialization and branching in order to increase the efficiency and quality of 

health services and. 

Methods: This descriptive study was carried out with 232 nurses. The data in the study were collected with 

the ”Introductory Properties Form” and “Form of Determination of Nurses' Views on Specialization and 

Branching”. The data of the study were collected by written permission from Erciyes University Clinical 

Research Ethics Committee and the institution; also  the written and verbal permissions of the participants were 

collected. The questionnaire forms were distributed by the researchers to the nurses who accepted the research 

and they were asked to fill in the form individually. 

Results: The mean age of the nurses was 26.42 ± 3.48 years and the average of working years was 8.44 ± 4.58, 

77.6% was female, 56.5% was married and 87.9% of them were graduated from university. It was determined 

that 72.8% of the nurses thought specialization and branching; that 27.0% of nurses thought to specialize in 

Nursing Management and 19.8% in the field of Occupational Health Nursing. It was found that 62.5% of the 
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nurses knew that the definition of specialist nurse was made for the first time in the Nursing Regulation 

published in the Official Gazette on 08.03.2010; 86.6% of nurses think that specialization/branching is needed in 

nursing and 90.9% of them think that specialization/branching will contribution to nursing; nurses think that 

specialization/branching in nursing will increase the quality of care services (86.7%) and provide professional 

information to the clinic (84.4%).  

Conclusion: Consequently, it was determined that nurses mostly need specialization/branching in nursing, that 

specialization/branching would contribute to the profession and that the quality of care would increase.  

Key Words: Nursing, specialization, branching, nursing regulation. 
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SS-155 

KIZ ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME 

DAVRANIŞLARININ MENSTURAL DÜZENLERİNE ETKİSİ 

Nurdan AYMELEK ÇAKIL*, Derya AÇIKGÖZ*,  

Nihal GÜRLEK ÇELİK* 
* 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, Kırşehir 

 
Amaç: Araştırma sağlık yüksekokulunda öğrenim gören kız öğrencilerin fiziksel aktivite ve bazı beslenme 

davranışlarının menstural düzenlerine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem:  Araştırma Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda 11 Şubat-1 Mart 2019 

tarihleri arasında tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini hemşirelik bölümünde öğrenim 

gören 518 kız öğrenci oluşturmuştur. Örneklem seçimi yapılmayıp öğrencilerin tamamı araştırma kapsamına 

alınmış 344 gönüllü öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan 

kişisel veri formu ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Envanteri (IPAQ) aracılığı ile elde edilmiştir. Veriler IBM 

SPSS Statistics 25.0 (IBM Corp., Armonk, New York, ABD) istatistik paket programında değerlendirildi. Veriler 

yüzde, ortalama, bağımsız gruplarda t testi ve One Way Anova testleri ile değerlendirilmiştir. p<0.05 değeri 

istatistiksel olarak önemli kabul edildi. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,58±2,84 ve BKİ ortancası 21’dir. %8,7’sinin 

kronik bir hastalığı ve sürekli kullandığı bir ilaç olduğu, %11,6’sı sigara ve %4.6 alkol kullandığını 

belirlenmiştir. Kız öğrencilerin ilk adet yaş ortancasının 13 olduğu, yaklaşık %10’unun her ay düzenli adet 

olmadığı, %3,4’ünde hipermenore ve %6,6’sında hipomenore olduğu, yaklaşık %35’inin ise adet kanaması 

döneminde şiddetli ağrı yaşadıkları saptanmıştır. 

Sağlıklı ve dengeli besleniyor musunuz sorusuna yalnızca %25’i evet demiş, ayrıca yaklaşık %23’ü öğlen 

ve %45’i sabah kahvaltısını atladığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %88’inin haftada 3 gün ve daha az ve 

yaklaşık % 10’unun ise 4 gün ve üzerinde fastfood tükettiği belirlenmiştir. Öğrencilerin %30’unun yetersiz 

fiziksel aktivite şiddetine sahip oldukları saptanmıştır. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin kahvaltı, öğlen ve akşam yemeğini düzenli yeme davranışları ve düzenli adet 

görme arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05).  Öğrencilerin fiziksel aktivite envanterinden aldıkları 

puan ile düzenli adet görme durumları arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bir ilişki saptanmıştır 

(p<0.001). 

Sonuç :Bu çalışmanın sonucuna göre kız öğrencilerin öğün atlama ve fast food tüketiminin fazla olduğu, fiziksel 

aktivitelerinin düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca fiziksel aktivitenin menstural siklusta değişimlere sebep 

olabileceği ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, beslenme davranışları, menstural siklus 

 

SS-155 

EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY AND NUTRITIONAL HABITS ON 

MENSTRUAL CYCLE IN THE FEMALE STUDENTS 

 
Aim: The aim of this study was to determine the effect of physical activity and some nutritional habits on 

menstrual cycle in the female students are studying at the health school. 

Material and Methods: The study was conducted as descriptive research between 11 February and 1 March 

2019 at the School of Health of Kirşehir Ahi Evran University. The research consisted of 518 female students 

who are studying in the Department of Nursing. All 344 students who were volunteer, were included in the study 

without sample selection. The data were obtained via the personel data form prepared by the researchers and 
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International Physical Activity Inventory (IPAQ). The data were evaluated in IBM SPSS 25.0 ( IBM Corp., 

Armonk, New York, USA) statistical program and analyzed with percentage, mean, independent samples t test 

and One Way Anova test. p<0.05 was regarded as statistically significant. 

Results: The mean age of the students was 20,58 ± 2,84 and the median Body Mass Index was 21. It was 

determined that 8,7% of the students had a chronic disease and received a medication regularly, 11,6% of them 

used cigarettes and 4,6% used alcohol. The mean age of first menstrual period in female students was 13 years, 

approximately 10%of those had regular menstrual period, 3,4% had hypermenorrhea and 6,6% had 

hypomenorrhea, and 35% experienced severe pain during menstrual period. 

Only 25% of students said yes to the question of ‘ do you get healthy and balanced diet ’, and almost 23% 

answered they skipped their lunch and 45% said they skipped their breakfast. It was determined that 88% of the 

students consumed fast food 3 days or less a week and 10% consumed it 4 days or more a week. 

30% of the students had inadequate physical activity intensity. 

No statistically significant relationship was found between regular menstrual period and the behavior of 

regularly eating breakfast, lunch and dinner.(p> 0.05). There was a statistically significant correlation between 

the score received from physical activity inventory and regular menstrual period. (p <0.001). 

Conclusion: According to the result of this study, skipping meal and fast food consumption in female students 

were high and their physical activities were low. It has also been identified that physical activity may cause 

changing in the menstrual period. 

Key Word: Physical activity, nutritional habits, menstrual cycle 
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SS-157 

THE EFFECT OF BALNEOTHERAPY ON OXIDANT / 

ANTIOXIDANT STATUS IN PATIENTS WITH FIBROMYALGIA 

Feyza Nur ÇETİNKAYA, Fatmanur Aybala KOÇAK, Emine Eda KURT, Kenan GÜÇLÜ, Figen 

TUNCAY, Senem ŞAŞ, Hatice Rana ERDEM 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Introduction and Objective: Fibromiyalgia syndrome (FMS) is a chronic syndrome accompanied by 

chronic diffuse pain, fatigue, sleep disorders and somatic-cognitive complaints and its  cause is unknown. 

Oxidative stress is thought to play a role in the etiopathogenesis. There are many pharmacological and non-

pharmacological treatment methods and balneotherapy is widely used. The aim of this study was to determine 

whether there is a difference in oxidant / antioxidant status balance in patients with fibromyalgia syndrome 

compared to healthy controls and to investigate the effect of balneotherapy on oxidative stress. 

Material and Methods: In our study, 35 women newly diagnosed with primary fibromyalgia and 35 

healthy women compatible with control group in terms of their ages who applied to the clinic of the Physical 

Medicine and Rehabilitation of  Kırsehir Ahi Evran University Training and Research Hospital were included in 

the study. Initially, total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS) and  oxidative stress index (OSI) of 

FM patients were measured by a fully automated calorimetric method developed by Erel before the spa treatment 

based on healthy controls and presence of oxidative stress disorder in the patients was evaluated. Severity of 

disease was evaluated by fibromyalgia impact questionnairy (FIQ), pain level was evaluated by visual analog 

scale (VAS), mood was evaluated by Beck depression inventory (BDI)  and quality of life  was evaluated by 

short form-36 (SF-36) questionnairy. FM patients were given 15 sessions of balneotherapy treatment. After the 

treatment, TAS, TOS, OSI levels and values of clinical parameters of the patients were reevaluated. 

Results: While TAS level of FM patients before the balneotheraphy was not significantly different from 

that of control group (p=0.114), TOS and OSI levels of FM patients were statistically and significantly higher 

than those of control group (p<0.001). VAS, BDI and SF-36 parameters scores of FM patients before the 

balneotheraphy were significantly higher than those of control group (p<0.001). While a statistically significant 

decrease (p<0.001) in TOS and OSI levels of FM patients was detected from pre-treatment stage to post-

treatment (balneotheraphy) stage, TAS level of FM patients did not change significantly (p=0.538). All of the 

clinical parameters showed significant improvement with balneotherapy (p<0.001). 

Conclusion: Oxidative  disorder was detected in FM patients compared to control group. Balneotherapy 

showed antioxidant activity and decreased oxidative stress. Also, balneotheraphy has been thought to be an 

effective treatment method about clinical symptoms and quality of life. 
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TİROİD HEMİAGENEZİSİNDE İLE TİROİD PAPİLLER KARSİNOM 

BİRLİKTELİĞİ: NADİR RASTLANAN BİR VAKA 

Murat Başer
1 

1
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

 

Giriş: Tiroid hemiagenezisi (THA) nadir görülen bir doğuştan anomalidir. Genellikle sol lobda ve kadınlarda 

görülür. Genel popülasyonda prevalans % 0.025 ile % 0.05 arasındadır. Tiroid bozukluğu olan hastalarda % 0.16 

ile % 0.25 arasında bildirilmiştir.  Olguların çoğu eşlik eden bir tiroid hastalığı ile tanınır. Multinoduler guatr 

nedeniyle araştırılan hastada insidental olarak saptanan THA ayırıcı tanıda düşünülmesi ve değerlendirilmesi 

gerekliliği amaçlanmıştır.  

Olgu: Otuz yedi yaşında, kadın hasta, 2 yıldır olan boyunda şişlik nedeni ile cerrahi polikliniğine başvurdu. 

Şişliğin son 6 aydır giderek büyüdüğünü ifade ediyordu. Fizik muayenede; tiroid sağ lobu palpabl olup, 

yutkunmakla hareketli, hassas olmayan kitle saptandı. Tiroid ultrasonografisinde sağ lobda çok sayıda tiroid 

nodülü (en büyük çapı 22x20x17 mm) ve sol lob vizualize edilemedi. Sağ tiroidde multinodüler guatr ön 

tanısıyla ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı ve patoloji sonucu papiller tiroid ca olarak değerlendirildi. TSH = 

0.47 µIU / ml sT4 = 1.3 ng / Tc-99m sintigrafisinde sol tiroid lobunun olmadığını doğruladı. Bu bulgulara 

dayanarak hastaya THA ve sağ lob tiroid papiller ca tanısı konularak operasyon planlandı. Tanıya dayalı olarak 

total tiroidektomi planlandı. Operasyonda semifowler pozisyonda Kocherin kolye insizyonuyla katlar geçilerek, 

tiroidektomi uygulandı. Sol hemiagenezisi intraoperatif doğrulandı. Operasyonda komplikasyon olmadı. Postop 

dönemde ses ve solunum patolojisi olmayan hastanın kalsiyum değeri 8.5 mg/dl olarak saptandı. Herhangi bir 

şikayeti olmayan hasta postop 1. gün taburcu edildi. Postoperatif sağ taraf tiroid patolojik incelemesinde 0.5 cm 

lik papiller mikrokarsinom olarak rapor edildi. Sağ lobda tiroid kapsül invazyonu ve ekstratiroidal yayılım 

saptanmayan hasta RAI tedavisi için Nükleer Tıp Kliniğine yönlendirildi.  

Tartışma: THA nadir görülen doğumsal anomalidir. Vakaların çoğu asemptomatiktir. Klinik çalışmalar 

THA'nin bening yapısal bir anomali olmadığnı ortaya koymuştur. Diğer patolojik tiroid hastalıklarıyla 

birlikteliği akılda tutulmalıdır. THA, genellikle tiroid hastalıkları nedeniyle tetkik edilirken tesadüfen 

saptanmaktadır. THA ile ilişkili en sık görülen tiroid bozuklukları toksik olmayan nodüler guatr ve hashimoto 

tiroiditi iken, graves hastalığının ve hiperparatiroidizmin tiroid hemiagenezisi ile ilişkisi çok nadirdir. Tiroid 

papiller ca nadiren eşlik eder.  THA'li olguların tiroid sintigrafisinde tek taraflı radyoaktivite tutulumu saptanır 

ancak benzer görünüm amiloidoz gibi infiltratif hastalıklar, enflamasyon, hemitiroidektomi, tümör ve toksik 

adenom varlığında da oluşabilir. Bu nedenle sadece tiroid sintigrafisi ile THA tanısı konulmamalı; 

ultrasonografi, tomoğrafi veya MR gibi görüntüleme yöntemleri ile THA tanısı mutlaka doğrulanmalıdır. THA 

tedavisi eşlik eden patolojiye yönelik her hasta ayrı ayrı değerlendirilerek uygulanmalıdır. Bizde burada THA’ye 

eşlik eden tiroid papiller ca tanısı koyduğumuz hastanın tedavisini uyguladık.  

Sonuç: THA nadir görülen bir anomali olmasına rağmen yanlış ve gereksiz tedavilere neden olabileceğinden 

ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Tirioid, Agenezi, Karsinom 

 

SS-158 

THYROİD PAPİLLARY CARCİNOMA WİTH THYROİD 

HEMİAGENESİS: A RARE CASE 

 
Introduction: Thyroid hemiagenesis (THA) is a rare congenital anomaly. It is usually seen in the left lobe and 

in women. The prevalence in the general population is between 0.025% and 0.05%. It has been reported between 

0.16% and 0.25% in patients with thyroid disorder. Most of the cases are associated with a accompanying 

thyroid disease. The purpose of this study was to evaluate the incidence of THA in a patient with multinodular 

goitre. 
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Case: A 37-year-old female patient presented to our outpatient clinic with swelling in her neck for 2 years. He 

said that swelling had grown steadily for the last 6 months. In physical examination; The right lobe of the 

thyroid is palpable, while swallowing mobile, non-sensitive mass was detected. Thyroid ultrasonography shows 

a multiple of thyroid nodules in the right lobe (largest diameter 22x20x17 mm.) and left lobe could not be 

visualized. Fine needle aspiration biopsy was performed in the right thyroid with the preliminary diagnosis of 

multinodular goiter and the pathology result was evaluated as papillary thyroid ca. TSH = 0.47 µIU / ml sT4 = 

1.3 ng/dl. Tc-99m scintigraphy confirmed the absence of the left thyroid lobe. Based on these findings, the 

patient was diagnosed as THA and right lobe with thyroid papillary Ca and the operation was planned. During 

the operation, a thyroidectomy was performed in the semifowler position with a Kocherin necklace incision. His 

left hemiagenesis was performed on the operation. No complication in the operation. The patient's calcium value 

was measured at 8.5 with no postoperative sound and respiratory pathology. The patient without any complaint 

was discharged on the postoperative 1st day. Postoperative right-sided thyroid pathologic examination revealed a 

papillary microcarcinoma of 0.5 cm. No thyroid capsule invasion and extrathyroidal invasion was detected in the 

right lobe. The patient was referred to the Nuclear Medicine Clinic for RAI treatment. 

Discussion: THA is a rare congenital anomaly. Most cases are asymptomatic. Clinical studies have shown that 

THA is not a bening structural anomaly. The association with other pathological thyroid diseases should be kept 

in mind. THA is usually detected by coincidence when examined due to thyroid diseases. The most common 

thyroid disorders associated with THA are non-toxic nodular goitre and hashimoto thyroiditis, whereas the 

association of graves disease and hyperparathyroidism with thyroid hemiagenesis is very rare Thyroid papillary 

Ca rarely. accompanied. Unilateral radioactivity involvement is detected in thyroid scintigraphy of patients with 

THA however, similar appearance can occur in infiltrative diseases such as amyloidosis, inflammation, 

hemithyroidectomy, tumor and toxic adenoma. Therefore, THA should not be diagnosed with thyroid 

scintigraphy; The diagnosis of THA should be confirmed by imaging methods such as ultrasonography, 

tomography or MRI. THA treatment should be performed by evaluating each patient separately for the 

accompanying pathology. Here, we performed the treatment of the patient who was diagnosed as thyroid 

papillary Ca accompanying THA. 

Result : Although THA is a rare anomaly, it should be kept in mind in differential diagnosis since it may cause 

wrong and unnecessary treatment. 

Keywords: Thyroid, Agenesis, Carcinoma 
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ÇOKLU FAKTÖRLERİN NEDEN OLDUĞU PNÖMATOZİS SİSTOİDES 

İNTESTİNALİS: NADİR BİR OLGU SUNUMU 
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Amaç: Pnömatozis sistoides intestinalis (PCI), bağırsak duvarında birden fazla intramural gazla dolu kistten 

oluşan nadir bir hastalıktır. Apandisit, eroin ve alkolün neden olduğu düşünülen yeni bir olguyu sunmayı 

amaçladık. 

Gereç ve Yöntemler: Acil servisimize başvuran 32 yaşındaki erkek hasta, 10 gündür bulantı, kusma, karın 

ağrısı, kilo kaybı, kabızlık ve ilerleyici karın şişkinliği şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede karın belirgin 

şekilde distandü, yaygın hassasiyet, rebound ağrı, kas sertliği ve azalmış barsak seslerini içeren peritonit 

belirtilerini göstermekteydi. Abdominal bilgisayarlı tomografide belirgin bağırsak distansiyonu, proksimal ince 

barsakta yaygın kabarcık benzeri intramural gaz ve karın sağ alt kadranda lokalize sıvı birikimi görüldü. 

Bulgular: Karın içerisine cerrahi olarak girildiğinde, yaklaşık olarak 3 L asit sıvısı aspire edildi ve flegmone 

akut apandisit bulundu. İnce barsak ve kolon siyanotik değildi ve canlı görünüyordu. Bu nedenle, bağırsak 

rezeksiyonu gerekli görülmedi. Çekum etrafındaki yapışkanlıklar dikkatlice ayrıldı. Bu operasyonda 

apendektomi ve eksternal drenaj yapıldı. Ayrıca lenf nodu biyopsisi yapıldı. Medikal tedavi sonrasında hasta 

sorunsuz olarak iyileşti. Daha sonra, ameliyat sonrası 8. günde taburcu edildi. 

Sonuç: PCI, bir hastalık değil, radyografik bir işarettir. Literatürde uzun süreli eroin kullanımına bağlı PCI 

gelişimi bulunamamıştır. PCI her zaman bağırsak enfarktüsünü belirten bir işaret olmayabilir. PCI prognozu altta 

yatan hastalığın ciddiyetine ve cerrahi operasyona karar vermek için geçen süreye bağlıdır. 

Anahtar Kelimeler: Apandisit, Pnömatozis intestinalis, Karın ağrısı, Eroin, Alkol. 

SS-159 

PNEUMATOSIS CYSTOIDES INTESTINALIS CAUSED BY MULTIPLE 

FACTORS: A RARE CASE REPORT 
Introduction: Pneumatosis cystoides intestinalis (PCI) is a rare disorder consisting of multiple intramural gas-

filled cysts in the bowel wall. We aimed to present a new case thought to be caused by appendicitis, heroin and 

alcohol.  

Methods: A 32-year-old male patient admitted to our emergency department have been a complaint to nausea, 

vomiting, abdominal pain, weight loss, constipation and progressive abdominal distention for 10 days. In 

physical examination, the abdomen was markedly distended and showed signs of peritonitis that included diffuse 

tenderness, rebound pain, muscle rigidity and decreased bowel sounds. Abdominal computed tomography scan 

revealed marked bowel distension, bubble-like intramural gas scattered in the proximal small bowel, and 

localized fluid accumulation in the right lower quadrant of the abdomen.  

Results: When the abdomen was surgically entered, approximately 3 L of acid fluid was aspirated and the non-

perforated was found to be acute appendicitis. The small bowel and colon were not cyanotic and seemed alive. 

Thus, no bowel resection was deemed necessary. Adhesions around the cecum were carefully separated. 

Appendectomy and external drainage were performed in this operation. In addition, lymph node biopsy was 

performed. After medical treatment, the patient recovered without any problems. Subsequently, he was 

discharged on the 8th-day post-surgery. 

Conclusion: PCI is a radiographic sign, not a disease. In the literature, PCI development due to long-term heroin 

use could not be found. PCI may not always be a sign of intestinal infarction. The PCI prognosis depends on the 

severity of the underlying disease and the time it takes to decide on the surgical operation. 

Keywords: Appendicitis, Pneumatosis intestinalis, Acute pain, Heroin, Alcohol.  



 

 216 
 

SS-160 

THE DOSE-DEPENDENT EFFECTS OF DOXORUBICIN IN RAT 

LIVER TISSUE 

Ali Tugrul AKIN
*
, Emin KAYMAK

**
, Derya KARABULUT

***
, Zuleyha DOGANYIGIT

**
, Tayfun 

CEYLAN
****

, Ayse TOLUK
*
, Saim OZDAMAR

***** 

*Erciyes University, Science Faculty, Biology Department, KAYSERI 

**Bozok University, Medical Faculty, Histology-Embryology Department, YOZGAT 

***Erciyes University, Science Faculty, Histology-Embryology Department, KAYSERI 

****Kapadokya University, Pathology Department, NEVSEHIR 

*****Pamukkale University, Medical Faculty, Histology-Embryology Department, DENİZLİ 

 

Introduction: Doxorubicin (DOX) is an anthracycline antibiotic used as an anticancer agent and is a widely 

used chemotherapeutic for many cancer types such as sarcoma, acute lymphoblastic leukaemia and as well as 

breast and liver cancers. Recently, it has been shown that DOX causes hepatic toxicity. Toxic effects of DOX are 

associated with increased formation of reactive oxygen species (ROS), releasing of pro-inflammatory cytokines 

and induction of apoptotic and necrotic changes in organs. The aim of this study is determine of dose-dependent 

effects of DOX on inflammation in rat liver tissue.  

Methods: 30 male rats were assigned to the following groups: Group I as controls, Group II was given Chronic 

DOX i.p. (2 mg/kg/BW) a total of 10 times, once every three days. Groups III, Acute DOX group which 

received DOX (15 mg/kg BW) single dose as the intraperitoneal the 20th day of the study. On the 28th day of the 

experiment, under anesthesia by ether, livers of animals were obtained for histopathological and 

immunohistochemical evaluation. Sections of 5 μm thick were sliced with a microtome and stained with 

hematoxylin and eosin. TNF-alpha and IL-6 were detected immunohistochemically using a polyclonal antibody 

and the streptavidin–biotin–peroxidase technique.  

Results: In this study, injection of both DOX Chronic (2mg/kg) and DOX Acute (15 mg/kg)  triggered a 

significant elevation of the liver damage. Hepatic sections of the rats treated with chronic and acute DOX groups 

were seen intracellular cell degeneration, intracytoplasmic vacuoles, haemorrhage and picnotic cells. IL-6 

immunreactivity was significantly increased in chronic group and acute group compared to control group. TNF-

alpha immunreactivity was significantly increased in chronic group compared to control group.  

Conclusion: Our results demonstrated that chronically administered doxorubicin increases liver damage. In 

conclusion, it may be advisable to increase studies on the use of chronic doses in combination of anti-

inflammatory agents. 

KeyWords: Doxorubicin, liver damage, hepatotoxicity, inflammation. 
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Amaç: Solid böbrek kitlelerinde morfolojik ve kontrastlanma kriterlerinine göre Dinamik Çok kesitli BT'in 

malign ve benign ayrımında tanıya katkısını araştırmaktır. 

Gereç ve yöntemler: 2007-2015 yılları arasında renal kitle ön tanısı ile başvuran hastalarda Dinamik Multifazik 

Kontrastlı BT incelemesi ve patoloji sonucu olan hastalar incelendi.  64 hastada saptanan 67 lezyon radyolojik 

olarak değerlendirilip patoloji ile korele edildi. Çalışmada değerlendirilen parametreler, hasta yaşı, cinsiyeti, 

kitle boyutu, lezyondaki kalsifikasyon ve kistik- nekrotik dejenerasyon, komşu organ ilişkisi, histopatolojik tip, 

ve Dinamik BT’de prekontrast, kortikomedüller ve nefrogram fazlarında elde edilen lezyon dansiteleri, Erken 

kontrastlanma indeksi (EKİ) ve geç kontrastlanma indeksi (GKİ), kortikomedüller (KM), nefrografik  (NG) 

fazda tümör/ aorta ve tümör/ parankim dansite oranlarıdır.  

Bulgular: 64 hastanın 29’u erkek, 35’i kadındı. Toplam 67 lezyon saptanmış olup 53'ü malign 14 'ü benign 

lezyondu. Lezyoların patolojik dağılımı ise 48 RHK(3THK,1 Wilm's tümoru,1 Lenfoma,1 Kist hidatik,4 

pyelonefrit-abse,3 AML,5 onkositom  ve 1 multilokule nefroma lezyonuydu. Malign ve benign lezyonların 

prekontrast, KM ve NG ortalama değerlerine bakıldığında malign lezyonların prekontrast, KM ve NG ortalama 

dansiteleri benign   lezyonlara göre daha yüksek izlenmiştir. İstatiksel olarak malign ve benign lezyonların 

kortikomedüller ve nefrogram fazında tümör/ aorta ve tümör / parankim kontrastlanma oranları 

karşılaştırıldığında sadece kortikomeduller fazda tümor/parankim oranında anlamlı fark izlendi  

Sonuç: Çalışmamızda benign lezyonlar küçük çaplı olup homojen kontrast tutmaktaydı. Lezyonların çapı artıkça 

malign olma potansiyeli ise artmaktadır. Ayrıca bu lezyonlar  daha  agresiv  ve  ileri evre tümorlerdir.  

Anahtar kelimeler: Çok kesitli Dinamik Renal BT, Böbrek kitleleri, Lezyon dansitesi, Morfolojik özellikler 

 

SS-161 

EFFECTIVENESS OF DYNAMIC CT IN DISCRIMINATING BETWEEN 

MALIGNANT AND BENIGN RENAL TUMORS 

Introduction and Aim: The aim of our study is to investigate the contribution of computed tomography in the 

differentiation of malignant and benign solid renal masses according to morphologic and enhancement criteria. 

Materials and methods: Patients who were admitted with a diagnosis of renal mass between 2007-2015, who 

had underwent Dynamic Multiphasic Contrast CT and had pathological reports were reviewed. Sixty-seven 

lesions found in 64 patients were radiologically evaluated and correlated with pathological reports. The 

parameters assessed in the study were patient age, gender, dimensions of the mass, lesional calcification and 

cystic necrotic degeneration, relation with neighboring organs , histopathological type, and  lesional density 

scores found in precontrast-corticomedullary phase and nephrogram phases on CT, Early Contrasting Index(ECI)   

and Late Contrasting Index(LCI), tumor/aorta and tumor/parenchyme density rates in KM and NG phases. 

Statistically significant differences in tumor / parenchyma ratio in corticomedullary phase were observed in 

comparison of tumor / aorta and tumor / parenchymal enhancement rates in corticomedullary and nephrogram 

phase of malignant and benign lesions 

Results: Of the 64 patients, 29 were males and 35 were females. A total of 67 lesions were found, of which 53 
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were malignant and 14 were benign. The pathological typing of the lesions were as follows: 48 RCC (3 TCC, 1 

Wilm’s tumor, 1 lymphoma, 1 hydatic cyst, 4 pyelonephritis-abscess, 3 AML, 5 oncocytoma and 1 

multiloculated nephroma. When precontrast, CM and NG mean values of malignant and benign lesions were 

examined, precontrast, BM and NG mean densities of malignant lesions were higher than benign lesions. 

Conclusion: The benign lesions in our study were of small diameter and held contrast homogenously. As the 

diameter of the lesions increase, malignancy potential increases. In addition, these lesions are agressive and high 

stage tumors.  

Differentiation of malignant and benign lesions can be done by firstly looking at morphological characteristics. 

Keywords: Multidetector Dynamic renal CT, Renal masses, Lesion density, Morphological features 
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RENAL HÜCRELİ KARSİNOM SUBTİPLENDİRİLMESİNDE 

DİNAMİK BT’ NİN ROLÜ VE PATOLOJİ İLE KORELASYONU 

Leyla SEVİM*, Muhammed Akif DENİZ**, Zelal TAŞ DENİZ**, Mehmet TURMAK***, Cemil 

GÖYA****  
* 
Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Hastanesii, Radyoloji bölümü, Batman

 

** 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji bölümü, Diyarbakır 

***
 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji bölümü, Van 

**** 
Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim dalı, Van 

 

Amaç: Renal Hücreli Karsinomların (RCC) morfolojik ve kontrastlanma kriterlerinine göre Dinamik Çok kesitli 

BT'in subtipleri ayrımında tanıya katkısını araştırmaktır. 

Gereç ve yöntemler: 2007-2015 yılları arasında RCC tanısı ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Radyodiagnostik Anabilim Dalı'nda Dinamik Multifazik Kontrastlı BT incelemesi ve patoloji sonucu olan 

hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Dinamik Batın BT si gerçekleştirilen ve patoloji sonucu olan 46 hastada 

saptanan 48 lezyon radyolojik olarak değerlendirildi. 48 RCC, Patolojik sınıflandırma için 2002 TNM ölçütleri 

ve kullanıldı. Çalışmada değerlendirilen parametreler, hasta yaşı, cinsiyeti, kitle boyutu, lezyondaki 

kalsifikasyon ve kistik- nekrotik dejenerasyon, komşu organ ilişkisi, histopatolojik tip, Fuhrman dereceleme 

sistemi  ve Dinamik BT’de prekontrast, kortikomedüller ve nefrogram fazlarında elde edilen lezyon dansiteleri, 

Erken kontrastlanma indeksi (EKİ) ve geç kontrastlanma indeksi (GKİ), kortikomedüller (KM), nefrografik  

(NG) fazda tümör/ aorta ve tümör/ parankim dansite oranlarıdır. 

Bulgular: 46 hastanın 23'ü  erkek ,23'ü kadındı. Hastalar 15-78 yaş aralığındaydı. Patolojik  olarak 48 RCC 

lezyonundan  sadece  26' sının  Furhman  derecesine  ulaşabildi. Lezyoların patolojik dağılımı ise; 48 RCC nin 

28 berrak hücreli RCC ,20 berrak hücreli dışı RCC idi. Berrak hücreli RCC  KM fazda yoğun ve heterojen 

kontrastlanıp  takip eden fazlarda  wash-out göstermekte ,kromofob tip orta derecede kontrastlanma gösterirken  

papiller tip ise  zayıf  kontrastlanmakta göstermekteydi. Berrak hücreli RCC  diğer subtiplerinden ayrımında  

prekontrast,EKİ ve KM fazda tm/ao oranı kullanılabilir.Prekontrast  ve  EKİ eşik değeri sırasıyla  26,5 HÜ  ve 

45,5 HÜ olarak  belirlenmiştir.Kortikomeduller fazda tümor/aorta  oranında 0,295 eşik değeri kullanılabilir. 

Sonuç: Renal hücreli karsinomların  subtiplerine ayrılmada  en değerli parametre kitlelerin kontrastlanma 

dereceleridir. Kontrastlı dinamik serilerde RCC subtipleri arasında tüm fazlarda berrak hücreli RCC en yüksek  

değere sahiptir. Berrak hücreli subtipi diğerlerinden ayırmak için en yüksek doğruluk oranına sahip olan 

parametre ise prekontrast faz dansitesidir. 

Anahtar Kelimeler: Çok kesitli Dinamik Renal BT, Renal Hücreli Karsinom, histopatolojik alt tipler, Fuhrman 

derecesi 

 

SS-162 

THE ROLE OF DYNAMIC CT IN RENAL CELL CARCINOMA 

SUBTYPE SEPERATION AND CORRELATION OF FINDINGS WITH 

PATHOLOGY 

Introduction: The aim of our study is to investigate the contribution of computed tomography in the 

differentiation of renal cell ca subtypes according to morphologic and enhancement criteria. 

Methods: Patients who were admitted with a diagnosis of renal mass between 2007-2015, who had underwent 

Dynamic Multiphasic Contrast CT and had pathological reports were reviewed. Forty-eight lesions found in 46 

patients were radiologically evaluated and correlated with pathological reports. The parameters assessed in the 

study were patient age, gender, dimensions of the mass, lesional calcification and cystic necrotic degeneration, 
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relation with neighboring organs , histopathological type, Fuhrman grade  and  lesional density scores found in 

precontrast-corticomedullary phase and nephrogram phases on CT, Early Contrasting Index(ECI)   and Late 

Contrasting Index(LCI), tumor/aorta and tumor/parenchyme density rates in KM and NG phases. 

Results: Of the 46 patients, 23 were males and 23 were females., of which 53 were malignant and 14 were 

benign. Pathologically, Furhman grading of only 26 RCC lesions out of 48 were available. A total of 48 lesions 

were found and he pathological typing of the lesions were as follows: 28 clear cell RCC, 20 non-clear cell RCC. 

Clear cell RCC holds contrast densely and heterogenously in the KM phase and shows wash-out in the following 

phases. The chromophobe type holds contrast moderately and the papillary type holds contrast weakly.  

In the differentiation of clear cell RCC from other subtypes, prekontrast, ECI ve tm/ao ratio in the KM phases 

may be used. Precontrast and ECI cut-off values have been found to be 26.5 HÜ  and 45.5 HÜ, relatively. The 

tumor/aorta ratıo in the corticomedullary phase  cut-off value of  0.295 may  be used . 

Conclusion: The most valuable parameter in subtyping of renal cell carcinomas is the degree of enhancement 

Clear cell RCC has the highest value among all subtypes of RCC in all phases in contrasted dynamic series. The 

parameter with the highest accuracy in differentiating the clear cell subtype from other subtypes is the 

precontrast phase density.  

Key Words: Multidetector Dynamic renal CT, Renal cell ca, histopathological subtypes, Fuhrman grade 
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PREDİYABETİK VE YENİ TANI TİP 2 DİYABETİK 

HASTALARDA HÜCRE İÇİ ENERJİ METABOLİZMASININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
Erkan Dulkadiroğlu

1
, Hüseyin Demirci

2
, 

1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, 

2
Medicana İnternational Hospital, Endokrinoloji, Ankara i AD 

 

Amaç: Günümüzde, Tip 2 Diyabetes Mellitus sıklığı giderek artmakta ve enfeksiyonlar Tip 2 diyabetli 

hastalarda önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Tip 2 diyabetli vakalarda artmış enfeksiyon sıklığının enerji 

metabolizmasındaki değişmeden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji Polikliniği’ne 

başvuran hastalardan gönüllü olanlar dahil edildi. Polikliniğe başvuran hastalara 75 gr OGTT uygulandı. 

Hastalar OGTT sonuçlarına göre sağlıklı, prediyabet ve yeni tanı tip 2 diyabetes mellitus olarak ayrıldı. 

Toplanan MNC örnekleri SONİCS, VC-505 ultrasonik homojenizatör cihazında 100 hertzde, 5 dakika 

homojenize edildikten sonra amaçlanan parametreler çalışılmıştır. 

Bulgular: Mononükleer lökosit hücrelerinin enerji metabolizmasının göstergesi olan aerobik ve anaerobik 

glikoliz yollarını ne oranda kullandıklarını belirlemek amacı ile laktat ve sitrat düzeyleri ölçüldü. Tip 2 

Diyabetes Mellitus, prediyabet ve kontrol grubu laktat ve sitrat düzeyleri karşılaştırıldığında, istatistiki olarak 

anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05). Ortalama laktat ve sitrat üretimi açısından tüm gruplar birbirleri ile 

benzerdi. 

Açlık kan şekeri ve Hemoglobin A1c düzeyi ile laktat üretimi arasında anlamlı korelasyon saptandı (sırasıyla 

r=0.245, p<0.05 ve r=0.246, p<0.05). Ancak açlık kan şekeri düzeyi ile sitrat üretimi arasında anlamlı bir 

korelasyon bulunmadı (r=-0.122, p>0.05). Tokluk kan şekeri düzeyi ile laktat ve sitrat üretimi arasında anlamlı 

bir korelasyon saptanmadı (sırasıyla r=0.179, p>0.05 ve r=-0.083, p=0.05). 

Sonuç Tip 2 Diyabetes Mellitusta lökositlerde, enerji elde etmek için aerobik ve anaerobik yol kullanımı normal 

hücrelerde olduğu gibidir. Ancak kan şekeri regülasyonu bozuldukça anaerobik yol kullanımı artmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, enerji metabolizması, lökosit 

 

SS-163 

EVALUATİON OF CELLULAR ENERGY METABOLİSM İN 

MONONUCLEAR LEUKOCYTE CELL OF PATİENTS SAMPLES 

THAT DİAGNOSED WİTH DİABETİCS AND PREDİABETİCS 
 

Introduction: Today, type 2 diabetes mellitus frequency is increasing and infections in patients with type 2 

diabetes is a major health problem. Type 2 diabetes cases, an increased incidence of infection is thought to be 

due in energy metabolism unchanged. 

Methods: Type 2 diabetic patients and impaired glucose tolerance (IGT) patients selected from the 

Endocrinology and Internal Medicine Clinics of the University Hospital of Kırıkkale, and healthy volunteers 

were included in our study. Oral glucose tolerance test (OGTT) was performed by ingesting 75 g oral glucose 

load and obtaining blood samples at baseline and 2 h after glucose load for serum glucose measurements. 

Glucose tolerance status was defined as normal glucose tolerance (NGT), IGT or diabetes. MNC blood sample 

results were measured by the SONİCS, VC-505 ultrasonic homogenitor with 100 hertz , at 5 minutes. 

Results: Mononuclear Leukocyte cells as an indicator of aerobic and anaerobic energy metabolism, glycolysis, 

lactate and citrate, with ways to determine to what extent they use levels were measured. Type 2 Diabetes 
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Mellitus, prediabetes and the control group, lactate and citrate levels were compared, a statistically significant 

difference not found (p> 0.05). The average of all the groups in terms of production of lactate and citrate were 

similar to each other. There is a significant correlation between level of fasting blood glucose, HbA1C and 

lactate production (respectively r=0.245, p<0.05 and r=0.246, p<0.05) but there isn’t any significant correlation 

between level of fasting blood glucose and citrate production (r=-0.122, p>0.05).There isn’t any significant 

correlation between level of postprandial blood glucose, lactate and citrate production (respectively r=0.179, 

p>0.05 and r=-0.083, p=0.05).  

Conclusion: Type 2 Diabetes Mellitus leukocytes, the road to produce energy from the aerobic and anaerobic 

road are the similar as a normal leukocytes. However, high blood glucose levels increase anaerobic energy 

metabolism. 

KeyWords: energy metabolism, leukocyte, type 2 diabetes mellitus 
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BETA TALASEMİLİ ÇOCUKLARDA SERUM VİTAMİN B12 

DÜZEYLERİ 

Nergiz Öner 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA,  

 

Amaç: Talasemi major (TM) beta globin zincirlerinin azalmış üretimi yada üretilememesi ile karakterize kalıtsal 

bir kan hastalığıdır. Talasemi major hastalarında hemoglobin seviyesini yükseltmek için eritrosit transfüzyonları 

yapılır. Bununla birlikte, transfüzyonlar, artmış demir yükü ve bu aşırı demire bağlı doku hasarı ile ilişkilidir. Bu 

retrospektif çalışmanın amacı, beta-talasemi majörlü çocuklarda serum B12 vitamin düzeylerini ve transfüzyon 

sıklığı ile ilişkisini araştırmaktı. 

Gereç ve Yöntemler: Şanlıurfa Çocuk Hastanesi, çocuk hematoloji polikliniğinde 2013-2015 yılları arasında 

izlenen Talasemi majör tanılı 70 hasta çalışmaya alındı. Hastane kayıtları retrospektif olarak incelendi. 

Bulgular: Çalışmada 70 Beta-talasemi majör lü hasta (40 erkek ve 30 kız) retrospektif olarak değerlendirildi. 

Yaş ortalaması 8,98 (2-17 yaş) idi. Talasemik hastaların yirmi dördünde (% 34) serum B12 vitamini düzeyi 200 

pg/ml altında idi. Ortalama serum B12 vitamin düzeyleri, B12 eksikliği olan ve B12 düzeyi normal olan grupta 

sırasıyla 185.95 ve 384.17 pg/ml idi. Talasemili hastalarda serum B12 düzeyi ile yaş, kilo, boy, vücut kitle 

indeksi, desferrioksamin, deferasiroks ve deferipron dozu, ferritin düzeyi ve iki kan transfüzyonu arasındaki 

zaman arasında anlamlı bir ilişki gözlenmedi (Tablo 1).  

Sonuç: Bu çalışma talasemik hastalarda B12 eksikliğinin yaygın olduğunu ortaya koydu. Bu çalışmada serum 

ferritin düzeyi, transfüzyon sıklığı ve ortalama B12 vitamini konsantrasyonları arasında anlamlı bir fark 

bulunmadı. Bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Talasemi Majör, Vitamin B12, Çocuk 

 

Tablo 1: Beta talasemi majörlü çocuklarada farklı değişkenlerin serum vitamin B12 düzeyleri ile arasındaki ilişki  

 

Risk faktörleri B12<200 pg/ml 

(n:24) 

B12>200 pg/ml 

(n:46) 

Yaş (yıl) 10,6 8,4 

Erkek/kız 17/7 23/23 

splenektomi 6 9 

Kan transfüzyonu sayısı (aylık) 1,4 1,6 

Hemoglobin (g/dL) 8,64 8,89 

Serum ferritin (ng/dL) 2855 3181 
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SS-164 

SERUM VITAMIN B12 LEVELS IN CHILDREN WITH BETA 

THALASSEMIA 
 

Introduction: Thalassemia major (TM) is a hereditary blood disease characterised by reduced or absent 

production of beta globin chains. Erythrocyte transfusions are given to raise the haemoglobin level in patients 

with thalassemia major. However, transfusions have been related to increased risk of iron overload and tissue 

damage related to excess iron. The aim of this retrospective study was to determine the serum vitamin B12 levels 

and associated with frequency of transfusion in children with beta‐thalassemia major.  

Material and Methods: 70 patients with Talassemia Major were diagnosed and followed up in a paediatric 

haematology unit of a Sanlıurfa Health of Ministry Children’s Hospital between 2013 and 2015. The hospital 

records were evaluated retrospectively. 

Results: The present study included 70 B-thalassemia major patients (40 males and 30 females), with a mean 

age of 8,98 years (range; 2–17 years). Twenty-four (34%) of thalassemic patients had vitamin B12 concentration 

under 200 pg/ml. The mean concentrations of serum vitamin B12 levels, B12 deficiency group and normal group 

were 185.95 and 384.17 pg/ml respectively. No significant correlation between serum vitamin B12 level with 

age, weight, height, body mass index, desferrioxamine, deferasirox, and deferiprone dose, ferritin level and 

interval between two blood transfusions was observed in thalassemic patients (Table 1). 

Conclusion: This study revealed that B12 deficiency is common in thalassemic patients. Further evaluation in 

this regard is recommended. There was no significant difference relation between serum ferritin level, frequency 

of transfusion and the mean serum concentrations of vitamin B12 in this study. 

Key Words: Thalassemia Major, Vitamin B12,  Children 

 

Table 1: The relationship between mean serum concentrations of vitamin B12 and different variables in children 

with beta thalassemia major  

Rısk factors B12<200 pg/ml 

(n:24) 

B12>200 pg/ml 

(n:46) 

Age (year) 10,6 8,4 

Male/female 17/7 23/23 

splenectomy 6 9 

Number of blood transfusions 

(per month) 

1,4 1,6 

Hemoglobin (g/dL) 8,64 8,89 

Serum ferritin (ng/dL) 2855 3181 
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SS-165 

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ’NDE ANESTEZİ YOĞUN BAKIM 

HASTALARINDA MALİYET ANALİZİ 

Kevser Peker
* 

*Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

 

Giriş: Sağlık hizmetlerinin maliyeti giderek artmaktadır. Hastanelerde ileri teknoloji ve uzmanlık gerektiren 

yoğun bakım üniteleri gibi bölümlerin maliyetleri de önemli bir yere sahiptir. Hasta güvenliği ve bakımında 

herhangi bir aksamaya sebep olmadan, kayıpları azaltmak için yoğun bakım çalışanlarının kullandıkları ilaçlar, 

sıvılar ve sarf malzemelerinin toplam maliyetleri ve SGK geri ödeme maliyetleri hakkında bilgilendirilmesi 

maliyet kontrolü ve verimliliğin yükseltilmesi açısından fayda sağlayacaktır.  

Bu araştırmada, hastane maliyetleri içinde çok önemli bir yer tutan yoğun bakım ünitelerinde tanıya göre 

maliyetleri ortaya çıkarmak için YBÜ’lerinin kaba maliyetlerini (gelir ve giderler arasındaki farkları) 

hesaplayarak maliyet farklılıklarını ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Yoğun bakım üniteleri için Sosyal Güvenlik 

Kurumu (SGK) tarafından uygulanan fiyatlandırma politikası ile arasındaki farklılıklar hakkında bilgilendirilme 

yapılması ile maliyet kontrolü ve verimliliğin yükseltilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: YBÜ’ de 24 saat ve daha fazla yatarak tetkik ve tedavi edilen hastaların gelir ve gider verileri 

hastanemiz bilgi işlem ve fatura bölümlerinden alınarak hasta tanısına göre maliyetler analiz edilmiştir. 

Hastaların demografik verileri, yatış süreleri, yoğun bakım sonuçları, yoğun bakımın toplam gelir ve giderleri ile 

hastaların tahlil, tedavi ücretleri, ilaç ve sarf malzeme ücretleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Sosyal güvenlik 

kurumu geri ödeme fiyatlandırması ile karşılaştırma yapılmıştır. 

Bulgular: Bu araştırmaya toplam 115 hasta dahil edilmiştir. Hastaların yatış tanı gurupları ARDS, pulmoner 

ödem, zehirlenme, trafik kazası, KOAH, pnömoni, pulmoner emboli, postoperatif hasta ve nedeni bilinmeyen 

kardiyak arrest şeklindedir. Doğrudan ilk malzeme ve ilaç giderleri hesap edildiğinde yoğun bakımda KOAH 

tanılı hasta grubundan hasta başına elde edilen gelirin en yüksek, postoperatif hasta grubundan ise en düşük 

olduğu gözlendi.  

Sonuç: Yoğun bakım hastalarında belli periodik dönemlerde tahlil istemi yerine hasta bazlı istemler yapılması, 

antibiyotik uygulama sürecinin akılcı yaklaşımla yönetilmesi gibi planlamalar ile daha verimli bir yönetim 

sağlanabilir.  

 

SS-165 

COST ANALYSIS IN ANESTHESIA INTENSIVE CARE PATIENTS IN A 

UNIVERSITY HOSPITAL 
Introduction: The cost of health services is increasing. The costs of departments such as intensive care units 

that require advanced technology and expertise in hospitals are also important. Informing intensive care workers 

about the total costs of medicines, liquids and consumables used and the costs of SGK reimbursement to reduce 

losses without causing any disruption in patient safety and care will benefit in terms of cost control and 

increasing efficiency. 

In this study, it is aimed to reveal the cost differences of the ICUs by calculating the cost of expenses (difference 

between income and expenses) in order to reveal the costs according to the diagnosis in the intensive care units 

which occupy a very important place in hospital costs. It is aimed to inform about the differences between the 

pricing policy applied by Social Security Institution (SGK) for intensive care units and to increase cost control 

and efficiency. 

Material and Method: The income and expense data of the patients who were examined and treated 24 hours or 

more in ICU were taken from the information processing and invoice departments of our hospital and the costs 

were analyzed according to patient diagnosis. The demographic data, length of stay, intensive care results, total 

income and expenses of the intensive care unit, patient's analysis, treatment fees, drug and consumable fees were 

evaluated separately. Social security institution has been compared with repayment pricing. 

Results: A total of 115 patients were included in this study. The diagnosis group of the patients were ARDS, 
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pulmonary edema, poisoning, traffic accident, COPD, pneumonia, pulmonary embolism, postoperative patient 

and the cause of unknown cardiac arrest. When the first material and drug expenses were calculated, it was 

observed that the highest per patient income was the highest in the intensive care unit and the lowest in the 

patient with poisoning diagnosis. 

Conclusion: In intensive care patients, more efficient management can be achieved through planning such as 

patient based prompts instead of the request of analysis in certain periodic periods, and management with the 

rational approach of the application of antibiotic. 
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SS-167 

DAPAGLİFLOZİNE BAĞLI UZAMIŞ ÖGLİSEMİK DİYABETİK 

KETOASİDOZ: OLGU SUNUMU 

Eşref ARAÇ* 
*
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil SUAM , İç Hastalıkları Kliniği ,Diyarbakır 

 

Amaç: Sodyum-glukoz ko-transporter 2 (SGLT-2) inhibitörleri, diyabet tedavisinde son birkaç yıldır kullanımda 

olan yeni kuşak oral antidiyabetik ilaçlardır. Glukoretikler veya gliflozinler olarak adlandırılan bu ilaçlar, renal 

proksimal tübüllerde glukoz reabsorbsiyonunu %30-50 azaltır ve insülin aracılı mekanizmalardan bağımsız 

olarak kan glukoz seviyelerini düşürürler. 

SGLT2 inhibitörleri ile hem tip 1 (daha fazla sayıda) hemde tip 2 diyabetli hastalarda öglisemik (KŞ değeri 

sıklıkla < 250 mg/dl olan) diyabetik ketoasidoz vakaları bildirilmiştir [1, 2]. SGLT2 inhibitörü kullananlarda 

üriner glukoz kaybı, osmotik diürez, glukozla uyarılan insulin salınımının azalması ve glukagon sentezinin 

artması sebebiyle karaciğerde artmış glukoneogenez ve adipoz dokuda artmış lipogenez “euglisemik ketoasidoz” 

gelişiminden sorumlu olabilir. 

Olgu: 10 yıldır Tip 2  DM tanısı olan 54 yaşında kadın hasta acil servise genel durum bozukluğu nedeniyle dış 

merkezden entübe olarak sevk geldi. Diyabet nedeniyle dörtlü insülin tedavisi kullanan hastanın tedavisinin 

değiştirilerek son 10 aydır günde 2 doz karışım insülin ile beraber sglt-2 inhibitörlerinden dapaglifozini 

kullandığı öğrenildi. Bu 10 aylık süreçte yaklaşık 5-6 kez idrarda yanma ve karın ağrısı şikayetleriyle acil 

servislere ve polikliniklere başvuran hastaya idrar yolu enfeksiyonu tanısı konulup tedavisinin düzenlendiği 

öğrenildi. Hasta son olarak gittiği dış merkezde karın ağrısı, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, halsizlik ve 

ağızda kötü koku şikayetleriyle başvurunca durumunun kötüleşmesi üzerine ileri tetkik ve tedavi açısından 

hastanemize kabul edildi. Hastanemiz acil servisinde yapılan tetkiklerinde Ph: 6,93 kan glukozu: 165 HCO3: 5,8 

K: 6,83 İdrarda keton: 3+ idrarda glukoz: 3+ olarak saptandı. (Tablo1) Hasta dahiliye yoğun bakım ünitesine 

öglisemik ketoasidoz tanısıyla entübe olarak yatırıldı. Sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak insülin tedavisi 

başlandı, eksik elektrolitler replase edildi. 48 saat sonra extübe edildi. Yoğun bakıma yatışının 7. Gününde 

idrarda ketonu negatifleşen ve asidozu düzelen hastanın orali açıldı. Sıvı-elektrolit tedavisine devam edilen 

hastada subkutan insülin dozuna geçildi. Yoğun bakım yatışının 9. Günde hasta kan glukozu regüle olmasına 

rağmen bikarbonat düzeyinin düşmesi ve ph nın 7.2 olması ve idrarda ketonun yeniden pozitifleşmesi üzerine 

yeniden ketoasidoz protokolü uygulandı. Bu durum, dapagliflozin'in  klinik etkilerinin 12.9 saat olarak bildirilen  

yarı ömür süresinden çok daha uzun sürdüğünü göstermektedir.  12. Gününde kan gazı parametreleri düzelip 

idarda keton negatif olunca kliniğe devredilen hasta serviste 2 gün takip edildikten sonra dapaglifozin kesilerek 

4’lü insülin tedavi dozları ayarlanıp taburcu edildi.    

 

 
pH Na K HCO3 Serum Glukoz  İdrar glukoz 

1.Gün 6,93 136 5,42 5,8 165 +++ 

2.Gün 7,09 135 4,6 6,8 119 ++++ 

3.Gün 7,25 128 4,37 12,9 245 ++++ 

7. gün 7,39 130 3,69 20 140 ++++ 

9. Gün  7,24 131 4,24 8 228 ++++ 

12. gün 7,42 123 3,78 23,4 239 + 

Taburcu (14. Gün  7,38 134 4,78 28 224 Negatif 

Tablo1: Hastanın yatış sırasındaki laboratuar değerleri  

Tartışma: SGLT2 inhibitörleri ile tedaviye başlanmadan önce, hastanın öyküsünde onu ketoasidoza yatkın hale 

getirebilecek olan faktörler değerlendirilmelidir. Beta-hücre fonksiyonu rezervinin düşük olması (örn. Tip 2 
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diyabet hastalarında düşük C-peptit düzeyleri, erişkinlerde görülen latent otoimmün hastalık (LADA) ya da 

pankreatit öyküsü olan hastalar), kısıtlı gıda alımına ya da şiddetli dehidratasyona yol açan hastalıklar, insülinde 

ani düşüş, akut tıbbi hastalık nedeniyle insülin ihtiyacının artması, cerrahi,alkol suistimali durumlarında SGLT2 

inhibitörleri bu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Daha önce DKA yaşamış hastalarda, kesin olarak başka bir 

tetikleyici faktör saptanmış ve çözülmemişse, SGLT2 inhibitörü tedavisine yeniden başlanması tavsiye 

edilmemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dapagliflozin, Öglisemi, Ketoasidoz 

 

SS-167 

PROLONGED DİABETİC KETOACİDOSİS ASSOCİATED WİTH 

DAPAGLİFLOZİN: A CASE REPORT 
Introduction: Sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT-2) inhibitors are new generation oral antidiabetic drugs 

for the treatment of diabetes that have been in use for the last few years. Known as glucuretics or glyphosines, 

these drugs reduce glucose reabsorption in renal proximal tubules by 30-50% and reduce blood glucose levels 

independently of insulin-mediated mechanisms. 

With SGLT2 inhibitors, euglycemic (BG value frequently <250 mg/dl) diabetic ketoacidosis cases have been 

reported in patients with type 1 (more in number) and type 2 diabetes [1, 2]. Increased gluconeogenesis in the 

liver and increased lipogenesis in adipose tissue due to urinary glucose loss, osmotic diuresis, decreased glucose-

induced insulin release and increased glucagon synthesis may be responsible for the development of 

"euglycemic ketoacidosis" in patients using a SGLT2 inhibitor. 

Case: A 54-year-old female patient who was  diagnosed with type 2 diabetes 10 years ago was referred to the 

emergency department from the external center as intubated due to poor general condition. It was learned that 

she had been receiving quadruple insulin treatment due to diabetes, and her treatment was changed, and she had 

been using dapagliflozin of the sglt-2 inhibitors with 2 doses/daily insulin mixture over the last 10 months. It 

was learned that the patient had admitted to emergency departments and polyclinics with complaints of burning 

in urine and abdominal pain about 5-6 times during this 10-month period and she was diagnosed with urinary 

tract infection and her treatment was arranged. After she presented to the external center with abdominal pain, 

nausea, vomiting, clouding of consciousness, weakness and bad breath, she was admitted to our hospital for 

further examination and treatment upon her worsening condition. In her examinations performed in the 

emergency department of our hospital, the following determinations were obtained: Ph: 6.93 blood glucose: 165 

HCO3: 5.8 K: 6.83 Ketone in urine: 3+ Glucose in urine: 3+. (Table 1) The patient was admitted to the intensive 

care unit in internal medicine department as intubated and with the diagnosis of euglycemic ketoacidosis. In 

addition to fluid and electrolyte treatment, insulin treatment was started, and missing electrolytes were replaced. 

She was extubated after 48 hours.  The patient's urine ketone became negative and acidosis improved on the 7th 

day after admission to the intensive care unit, and her oral pathway was opened. Fluid-electrolyte treatment was 

continued, and subcutaneous insulin dose was started. Although her blood glucose was regulated on the 9th day 

after admission to the intensive care unit, ketoacidosis protocol was applied on the patient again upon her 

bicarbonate level dropped, pH was at 7.2 and ketone in urine became positive again. This suggests that the 

clinical effects of dapagliflozin last much longer than its half-life reported as 12.9 hours.   On the 12th day after 

admission, when blood gas parameters improved and ketone in urine became negative, the patient was followed 

up for 2 days in the department, then dapagliflozin was stopped, quadruple insulin treatment doses were 

adjusted, and she was discharged.    

 

pH 

(7.35-7.45) 

Na 

(136-144 

mmol/L) 

K(3.6-5.1 

mmol/L) 

HCO3 

(22-26 

mEq/L) 

Serum 

Glucose 

(mg/dL) 

Urine 

Glucose 

Day 1 6,93 136 5,42 5,8 165 +++ 

Day 2 7,09 135 4,6 6,8 119 ++++ 
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Day 3 7,25 128 4,37 12,9 245 ++++ 

Day 7 7,39 130 3,69 20 140 ++++ 

Day 9  7,24 131 4,24 8 228 ++++ 

Day 12 7,42 123 3,78 23,4 239 + 

Day 14  7,38 134 4,78 28 224 negative 

Table 1. Laboratory Data During Hospital Course.  

 

Discussion: Before starting treatment with SGLT2 inhibitors, the factors in the history of the patient that may 

make them susceptible to ketoacidosis should be evaluated. (e.g. low beta-cell function reserve) In cases of low 

C-peptide levels in type 2 diabetic patients, patients with a history of latent autoimmune disease in adults 

(LADA) or pancreatitis, diseases causing limited food intake or severe dehydration, sudden decrease in insulin, 

increased need for insulin due to an acute medical condition, surgery and alcohol abuse, SGLT2 inhibitors 

should be used with caution in these patients. In patients who previously had DKA, if another triggering factor 

was identified and not resolved, restarting SGLT2 inhibitor therapy is not recommended. 

 

KeyWords: Dapagliflozin, Euglycemic , Ketoasidosis 
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SS-169 

ÇOCUKLARDA AKUT APANDİSİT TANISINDA LÖKOSİT SAYISI VE 

ULTRASONOGRAFİ BULGULARININ ETKİNLİĞİ 

Yasemin DERE GÜNAL
 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Kırıkkale 

 

Amaç: Çocuklarda akut apandisit tanısında ultrasonografi (USG) bulguları ve lökosit sayısının tanı değerini 

ortaya koymak ve birlikte kullanıldığında elde edilen sonuçları değerlendirmek. 

Gereç ve Yöntem: Akut karın şüphesi ile yatırılarak takip ve tedavi edilen 198 hastanın yaş, cinsiyet, başvuru 

şikayetleri, fizik muayene bulguları, lökosit sayısı ve USG verileri geriye dönük olarak incelendi. Histopatolojik 

tanı ile USG bulguları ve lökosit sayısı karşılaştırıldı; tanıdaki etkinlikleri incelendi. 

Bulgular: Hastaların 123’ü erkek 75’i kızdı. Akut apandisit ön tanısıyla 151 hastaya (E/K : 99/52) apendektomi 

uygulandı. Histopatolojik incelemede bu hastaların 125’inde (%82,8) akut apandisit, 23’ünde (%15,2)  perfore 

apandisit, 3’ünde (%2) ise normal apendiks izlendi. Yatırılan hastaların 47‘si ise (E/K:24/23) izlem sonrası 

taburcu edildi. Ameliyat edilenlerde yaş ortalaması 10,77±3,10 yıl, edilmeyenlerde 10,85±3,02 yıldı. 

Apendektomi yapılıp akut apandisit tanısı alan hastaların semptomların başlangıcından itibaren kliniğe başvuru 

süresi ortalama 1,39±0,94 gün, perfore olan hastalarda ise 5,14±2,90 gündü. Perforasyon ile hastaneye başvuru 

süresinin uzunluğu arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,05). Apendektomi uygulananların ortalama lökosit 

sayıları (15,441 ± 4,97/uL) uygulanmayanlara (11,691 ± 4,13/ uL) göre anlamlı oranda yüksekti (p<0,05). 

Perfore apandisitlerde ortalama lökosit sayıları (17,462 ± 5,04/uL) akut apandisitlere (15,040 ± 4,89/uL) göre 

anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). Apandisit tanısında USG ve lökositoz (≥10,000/ uL) ayrı ayrı ve ikisinin 

birlikte duyarlılık ve seçicilikleri Tablo 1’de belirtildi. Binary lojistik regresyon analizine göre USG bulguları ve 

lökosit sayısının her ikisinin de tanıyı belirlemede anlamlı bir etkiye sahip olduğu, ancak USG bulgularının 

lökosit sayısına göre daha kuvvetli bir belirleyici olduğu saptandı (PUSG<0,001, USG=2,39; Plökosit sayısı=0,005, 

lökosit sayısı=0,83). 

 

Tablo 1: Akut apandisit tanısında US, lökositoz (≥10,000/mm
3
)  ve USG+lökositoz’un birlikte değerlendirildiği 

grupta duyarlılık,  seçicilik,  pozitif kestirim değeri (PKD), negatif kestirim değeri (NKD), yalancı pozitiflik 

(YP),  yalancı negatiflik (YN) ve doğruluk oranları (Prevelans: %75,26) 

 Lökositoz 

(≥10,000/ uL) 

USG  USG + Lökositoz 

       Duyarlılık     % 83,33 % 78,57 % 67,14 

       Seçicilik        % 40,42 % 82,60 % 93,47 

       PKD   % 81,69 % 93,22 % 96,90 

       NKD % 43,18 % 55,88 % 48,31 

       YN    % 16,66 % 21,42 % 32,85 

       YP       % 59,57 % 17,39 % 6,52 

      Doğruluk oranı % 73,09 % 79,56 % 73,65 

 

Sonuç: Akut apandisit tanısında lökositoz USG’ye göre daha duyarlı görünmekle birlikte USG lökositoza göre 

anlamlı oranda daha seçicidir. Buna göre klinik olarak akut apandisit tanısında USG ve lökosit sayısının birlikte 

kullanımı negatif laparotomi riskini azaltabilir.   

Anahtar Kelimeler: Apandisit, Ultrasonografi, lökosit sayısı 
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THE EFFICIENCY OF LEUCOCYTE COUNT AND 

ULTRASONOGRAPHY FINDINGNS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE 

APPENDICITES IN CHILDREN 
Aim: To determine the diagnostic value of leukocyte count and ultrasonography (USG) findings in the diagnosis 

of acute appendicitis in children and also evaluate the results when used in conjunction. 

Material and Method: The age, gender, initial complaints, physical examination findings, leukocyte count and 

ultrasonographic findings of 198 patients who were hospitalized and followed-up with suspicion of acute 

abdomen, were reviewed retrospectively. The histopathological diagnosis was compared with USG findings and 

leukocyte count; efficacy in diagnosis were examined. 

 

Results: Male/Female ratio was 123/75. Appendectomy was performed to 151 patients (M/F:99/52) with the 

diagnosis of acute appendicitis. Histopathological results showed acute appendicitis in 125 (82.8%), perforated 

appendicitis in 23 (15.2%) and normal appendix in 3 (2%) of the patients. The remaining 47 patients (M/F: 

24/23) were not operated and discharged after follow-up. The mean age of the patients who underwent surgery 

was 10.77 ± 3.10 years, and was 10.85 ± 3.02 years in the follow-up group. The mean duration of symptoms 

before admission  in the patients who underwent appendectomy and diagnosed with acute apendicitis was 

1.39±0.94 days; whereas it was 5.14 ± 2.90 days in the patients with perforated appendecitis. There was a 

significant association between perforation and delay in the hospital admission time (p<0.05). The mean number 

of leukocytes was significantly higher in the operated patients (15.441±4.97/uL) than in patients who were 

discharged after medical follow-up (11.691±4.13/uL)(p<0.05). The mean number of leukocytes was significantly 

higher in perforated appendicitis group (17.462 ± 5.04/uL) than acute appendicitis group (12.504±4.89/uL) 

(p<0.05). In the diagnosis of appendicitis, the sensitivity and specificity of USG, leukocytosis (≥10.000 uL) 

seperately and together were specified in Table 1. Binary logistic regression analysis showed that both USG 

findings and leukocyte count had a significant effect on the diagnosis,but USG was a stronger marker than the 

leukocyte count (PUSG<0.001, USG=2.39; Pleukocyte count=0.005,leukocyte count=0.83). 

 

Table 1: The sensitivity, specificity, positive predictive value(PPV),negative predictive value(NPV), false 

positivity(FP),false negativity(FN) and accuracy rate of USG, leukocytosis and USG+ leukocytosis in the 

diagnosis of acute appendicitis. (Prevelance: 75.26%) 

 Leukocytosis 

(≥10.000/ uL) 

USG  USG+ Leukocytosis  

       Sensitivity    83.33 % 78.57 % 67.14 %  

       Specificity        40.42 % 82.60 % 93.47 % 
 

       PPV 81.69 % 93.22 % 96.90%  

       NPV 43.18 % 55.88 % 48.31%  

       FN 16.66 % 21.42 % 32.85 %  

       FP      59.57 % 17.39 % 6.52 %  

        Accuracy rate 73.09 % 79.56 % 73.65%  

 

Conclusion: Leukocytosis was found to be more sensitive in the diagnosis of acute appendicitis than USG, 

however, USG was significantly selective than leukocytosis Accordingly, the combined use of USG and 

leukocyte counts in the clinical diagnosis of acute appendicitis may help to reduce the risk of negative 

laparotomy. 

 

Key Words: Appendicites, Ultrasonography, leukocyte count 
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NÖRONOSTATİN NÖRONLARI ÜZERİNDE GLUTAMATERJİK 

SİSTEM ETKİLERİNİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK 

ARAŞTIRILMASI 

Sema Serter Koçoğlu
*
, Zehra Minbay

**
, Özhan Eyigör

**
 

*
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Balıkesir 

**
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Bursa 

 

Amaç: Nöronostatin, intraserebroventriküler yolla verildiğinde besin alımını baskıladığı bilinen ve yeni 

tanımlanan anoreksijenik bir peptitdir. Nöronostatin etki mekanizmaları ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış 

ancak, nöronostatin nöronlarını kontrol eden mekanizmaları açıklayan çalışmalara literatürde rastlanmamıştır. 

Çalışmamızda; hipotalamusta pekçok nöroendokrin nöronun aktivitesinin düzenlenmesinde rol oynayan ve 

eksitatör amino asit glutamatı nörotransmitter olarak kullanan glutamaterjik sistemin nöronostatin nöronları 

üzerindeki etkilerin gösterilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 2 özgün hedef belirlenmiştir.  

Gereç ve yöntem: Özgün hedef 1: Nöronostatin nöronlarının regülasyonunda glutamaterjik sistem etkilerinin ve 

aktivasyon yolaklarının araştırıldığı deneyde, deneklere (n=10; 5 dişi+5 erkek) glutamat reseptör agonistleri 

(kainik asit, AMPA ve NMDA) veya %0,9 NaCl intraperitoneal yolla verilerek nöronostatin nöronlarında c-Fos, 

fosforile-CREB ve fosforile-STAT proteinlerinin ekspresyonları değerlendirildi. Özgün hedef 2 kapsamında ise 

nöronostatin nöronlarında glutamat reseptörlerinin varlığı ikili immünofloresans yöntemle araştırıldı. 

Bulgular: Özün hedef 1 ile kainik asit uygulamasının sadece dişi deneklerde, AMPA ve NMDA uygulamalarının 

ise her iki cinsiyette de c-Fos eksprese eden nöronostatin nöronlarının sayısında anlamlı artışa neden olduğu 

gösterildi. Özgün hedef 2 ile ise nöronostatin nöronlarınının NMDA ve non- NMDA reseptör altbirimlerini 

eksprese ettikleri gösterildi. 

Sonuç: Bu bulguların ışığında, hipotalamusta lokalize olan nöronostatin nöronlarının glutamat agonistleri ile 

aktive olduğunun anlaşılması, besin alımının kontrolünde glutamatın nöronostatin nöronları üzerinde etkinliğini 

NMDA ve non-NMDA reseptörleri aracılı ile gösterdiğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nöronostatin, Glutamat, Beslenme, Açlık, c-Fos, pSTAT5. 
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IMMUNOHISTOCHEMICAL INVESTIGATION OF 

GLUTAMATERGIC SYSTEM EFFECTS ON NEURONOSTATIN 

NEURONS 
Introduction: Neuronostatin, a newly identified peptide, is accepted as an anorexigenic peptide since it 

suppresses food intake when intracerebroventricularly given. Although the effect mechanism of neuronostatin 

have been shown in different studies, there is no reports in the literature describing the mechanisms controlling 

neuronostatin neurons. Therefore, the purpose of the present study was to examine, the effects of the 

glutamatergic system, which uses glutamate as an excitatory amino acid neurotransmitter and plays a role in 

regulating the activity of many neuroendocrine neurons in the hypothalamus. Two specific aims were proposed. 

Methods: Specific aim 1: Expression of c-Fos, pCREB and pSTAT proteins in neuronostatin neurons were 

assessed in the experiment which investigated the activation pathways and glutamatergic system effects in 

regulating the neuronostatin neurons where the animals received intraperitoneal injections of glutamate receptor 

agonists (kainic acid, AMPA and NMDA) or 0.9% NaCl. Specific aim 2: The presence of glutamate receptors in 

neuronostatin neurons was investigated by dual immunofluorescence method. 
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Results: Specific aim 1: A statistically significant increase was observed in the number of c-Fos-expressing 

neuronostatin neurons in both genders following AMPA and NMDA injections, and an increase was detected 

only in female subjects after kainic acid injection. Specific aim 2: The results showed that the neuronostatin 

neurons express most of the NMDA and non-NMDA receptor subunits. 

Conclusion: In conclusion, it was suggested that neuronostatin neurons localized in the hypothalamus are 

activated by glutamate agonists, suggesting that glutamate plays an important role in neuronostatin neurons in 

the control of food intake. 

Key Words: Neuronostatin, Glutamate, Feeding, Fasting, c-Fos, pSTAT  
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SPİNAL KORD YARALANMALI HASTADA ‘PUSH UP’ İLE YAPILAN 

TEKERLEKLİ SANDALYE TRANSFERİNİN NADİR BİR 

KOMPLİKASYONU 

 
Gizem Suna¹, Hatice Ağır¹, Gülten Karaca¹ 

¹Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırıkkale 

 

 

Giriş: Spinal kord yaralanması(SKY) sonrası parapleji gelişen hastalar, mobilitelerini önemli ölçüde 

kaybetmektedir. Kronik dönemde rehabilitasyonun ana hedefi bu hastaların transferlerini bağımsız olarak 

gerçekleştirebilmesidir. Paraplejik hastaların transferinde üst ekstremite kas gücü kullanarak yapılan‘pushup’ 

hareketi önemli bir yere sahiptir. SKY’li hastalarda transferler sırasında minör travmalarla nadiren kırık 

meydana gelebilmektedir. 

Biz bu olguda transferlerini‘pushup’ ile 10 yıldır bağımsız bir şekilde gerçekleştiren kronik SKY’li bir 

hastada, transfer manevralarının femur başında mikrotravma etkisi yaratarak sol femur torakanter düzeyinde 

frajilite kırığına sebep olabileceğini vurguladık. 

 

Olgu: On yıl önce yüksekten düşme sonrası T12 vertebra fraktürüne bağlı parapleji gelişen 39 yaşında 

erkek hasta, rehabilitasyon amacıyla kliniğimize yatırıldı. Hastanın başvurundaki klinik muayenesinde nörolojik 

seviyesi T10, AIS sınıflamasına göre evre A idi.Alt ekstremite kas gücü 2/5 ve altındaydı.  Rehabilitasyon 

programında üst ekstremite için güçlendirme, alt ekstremiteiçin pasif EHA egzersizleri ve germe egzersizleri, 

nöromüsküler elektrik stimulasyonu uygulandı. Takibinde hastanın sol kalçasında ağrısı olması nedeniyle 

çekilen ön arka pelvis grafisinde sol femur trokanter major düzeyinde fissür hattı ve ossifiye alanlar görüldü. 

Bilgisayarlı tomografide sol femur trokanter major düzeyinde birkaç adet fragmante kemik yapıları izlendi. 

Major travma öyküsü yoktu.Ortopedi bölümüne konsulte edilen hastaya cerrahi girişim planlanmadı. Kemik 

Mineral Yoğunluğu (KMY) ölçümüne göre osteopenikti. D vitamini düzeyi düşüklüğü dışında kan tetkikleri 

normaldi. Hastaya 400 iÜ/gün D vitamini, ağrısına yönelik analjezik tedavi başlandı. Hastanın kalça ağrısı 

medikal tedaviler ve fizik tedavi olarak TENS uygulanması sonrası geriledi. 

 

Sonuç: SKY’li hastalarda, uzamış immobilizasyon, mobilitenin ve bağımsız fonksiyonel yeteneklerin 

azalması sonucunda kemik kaybı ve osteoporoz meydana gelir. Bunun sonucunda gelişen patolojik kırıklar 

önemli morbidite nedenlerindendir. Kronik SKY’li hastalar serum D vitamini eksikliği ve kemik kaybı açısından 

kemik mineral yoğunluğu ölçümleri ile taranmalıdır. Hastaların tekerlekli sandalyeden yatağa ve tuvalete 

trasferlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir. SKY’li hastalardatekerlekli sandalyeden pushup 

ile yapılan transferler sırasında frajilite kırığı meydana gelebileceği akılda bulundurulmalıdır. 

 

Anahtar kelimeler:Spinal kord yaralnması, frajilite kırığı, osteoporoz  
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Şekil 1 : BT:Solfemur trokanter major düzeyinde fragmante kemik yapıları  
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A RARE COMPLICATION OF WHEELCHAIR TRANSFERS BY PUSH 

UP IN PATIENT WITH SPINAL CORD INJURY 
 

Introduction: Patients with paraplegia resulting spinal cord injury (SCI) experience a significant loss of 

mobility. Achieving the indepent transfer of these patients is the main objective of rehabilitation for the chronic 

period. The Push-up movement has an important role in the transferring of wheelchair user. The fractures that 

develop in patients with SCI are unusual complication due to minor traumas during transfers. In this case, we 

emphasized that the transfer maneuvers could cause fracture at left femoral trochanter by creating a micro 

trauma effect on the femoral head in a patient with chronic SCI. Patient has been using the ‘push-up’ technique 

for independent transfer for 10 years. 

Case:  The 39-year-old male patient with paraplegia, due to T12 vertebra fracture as a result of falling down 

from height ten years ago, was hospitalized in our clinic for rehabilitation. On examination,  the patient had a 

complete lesion (American Spinal Injury Association Impairment Scale A (AIS A)) with a T10 neurologic 

level of injury. Muscle strength of lower extremities was 2/5. During follow-up, he complained intermitant pain 

on the left hip. The anteroposterior pelvic x-ray revealed fissure line and ossified areas at the left femoral 

trochanter major.  CT showed that several fragmanted bone structures at the left femur trochanter major. There 

was no history of major trauma.  The patient was consulted to the orthopedia department and no surgical 

intervention was planned. The patient was decided to be osteopenia according to bone mineral density (BMD) 

measurements. Insufficiency of vitamin D was detected, and other blood test yielded normal result. The patient 

was started on Vitamin D 400 IU/day and analgesic drugs for the pain. The patient’s hip pain was relieved 

following medical treatment and physical therapy consisting of TENS. 

Result: Persons with a spinal cord injury (SCI) have substantial morbidity following osteoporotic fractures. 

Patients sustaining SCIs are predisposed to osteopenia from prolonged immobilization, overall decreased 

mobility and independent functional capabilities. Vitamin D insufficiency and bone loss should be considered 

screening for osteoporosis in patients with chronic spinal cord injury. Transfer skills training is important for 

patients who Wheelchair user may facilitate beter quality transfers. It should be kept in mind that fragility 

fracture occured during toilet or wheelchair transfers by push-up in patients with SCI.   

Key words: Spinal kord injury, fragility fractures, osteoporosis 

 

Figure :CT:Several fragmented bone structures at left femur trochanter major level 

 

   



 

 236 
 

SS-173 

SPORA KATILIM ÖNCESİ DEĞERLENDİRMEDE SAPTANAN 

KARDİYAK BULGULAR 

İbrahim Dündar*, Hakkı Çağdaş Basat**, Hicabi Sezgin**, Cenk Balta*** 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği AD. 

** Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD. 

*** Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği 

 

Amaç: Spora katılım öncesi değerlendirmenin önemini göstermek ve kardiyak açıdan taramanın gerekliliğini 

belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine Aralık 2016 ile Ağustos 2018 arasında 

spora katılım öncesi muayene için Spor Hekimliği polikliniğine başvuran profesyonel sporcu ve rekreasyonel 

egzersiz yapan kişiler alınmıştır. 12 kız ve 81 erkek olmak üzere toplam 93 kişinin muayenesi ve tetkikleri 

yapılmıştır. Sporcuların muayenesi ve kardiyak bulguları Spor Hekimliği, Ortopedi ve Travmatoloji ve Göğüs 

Cerrahisi doktorları tarafından incelenmiştir. 

Bulgular: 93 kişinin anamnezi alınmıştır ve fizik muayenesi normal olarak belirlenmiştir. Fizik muayenede kalp 

ve solunum sistemi muayenesi normal bulunmuştur, ek ses duyulmamıştır. Yapılan elektrokardiyografi (EKG) 

tetkikleri sonucunda 12 kız denekten 1 tanesinde ve 81 erkek denekten 11 tanesinde anormal kardiyak bulgular 

saptanmıştır. İleri tetkiklerden olan ekokardiyografi (EKO) ile spora sağlık açısından sakıncalı bir durum 

saptanmamıştır. 

Sonuç: Günümüzde hem profesyonel sporcu olmak hem de sağlıklı yaşam sürmek için kişilerin sportif 

faaliyetlere katılımı artmaktadır. Bununla beraber sıklığı az, ama üzücü bir durum olan sporda ani ölümlerle 

karşılaşılmaktadır. Hastalıkların dışında spora bağlı vücut sistemlerinde ve EKG tetkiklerinde fizyolojik 

değişiklikler de görülmektedir. Bu duruma da atlet kalbi denilmektedir. Spor bağlı değişiklikler sporculara 

anlatılmalıdır. Hastalıklar ile atlet kalbi değişikliklerinin karışmaması da gereklidir. Bundan dolayı spora katılım 

öncesi muayene ve tetkikler ile daha sağlıklı bir spor yaşamı sürdürülebileceği sonucuna varabiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Muayene, Kardiyak Bulgular, Ani Ölüm 
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CARDIAC FINDINGS DETECTED ON EVALUATION BEFORE 

PARTICIPATION IN SPORTS 
Aim: This study aims to reveal the importance of evaluation before participating in sports and to determine 

whether cardiac screening is required. 

Materials and Methods: This study was conducted with professional athletes and individuals engaging in 

recreational exercise who were referred between December 2016 and August 2018 to the Sports Medicine 

polyclinic of  Sanlıurfa Training and Research Hospital before participating in sports. The study sample included 

93 participants (12 females and 81 males) who were examined. The examination of the athletes and their cardiac 

findings were examined by doctors of Sports Medicine, Orthopedics and Traumatology and Thoracic Surgery. 

Findings: The medical histories of 93 participants were obtained; their physical examinations were normal. 

Heart and respiratory system were revealed normal in physical examination and no additional sound were heard. 

Electrocardiography (ECG) showed abnormal cardiac findings in one of the 12 female participants and 11 of the 

male participants. Echocardiography (ECO), one of the further examinations, showed no health problems that 

migh contraindicate participation in sports. 

Conclusion: An increasing number of individuals engage in sporting activities today either as professional 

athletes or in order tolive a healthy life. However, rarely but sadly, sudden death may be encountered in sports. 

Due to sports, physiological changes other than diseases may also be observed in individuals’ physical systems 

and on ECG examinations. Such changes are called athletic heart. Sports-related changes should be explained to 
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athletes. Athletic heart changes should not be mistaken for diseases. It can be concluded that examinations before 

participating in sports may lead to a healthier sports life. 

Keywords: Sports, Examinations, Cardiac Findings, Sudden Death 
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Amaç: Metallo beta-laktamaz (MBL)’lar aztreonam dışında karbapenemler de dahil olmak üzere tüm betalaktam 

grubu antibiyotikleri hidrolize ederler. Antibiyotiklerdeki direncin yayılmasını sınırlamak ve tedaviye yön 

vermek amacıyla karbapenem direnç tiplerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, giderek artan 

imipenem ve meropenem dirençli Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii klinik izolatlarında 

MBL üretimini iki farklı fenotipik yöntem kullanarak incelenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Karbapenem dirençli 51 A.baumannii ve 40 P.aeruginosa klinik suşlarına MBL tespiti için 

Kombine disk difüzyon testi(KDDT) ve Modifiye Hodge testi(MHT) uygulanmıştır. KDDT: 0.5 McFarland 

bakteri süspansiyonu müller hinton agara ekildi. İki imipenem diski (10μg) aralarında en az 22 mm olacak 

şekilde besiyeri yüzeyine yerleştirildi, imipenem disklerinden bir tanesinin üzerine 10 μl EDTA eklendi. Aynı 

yöntem meropenem/EDTA için de uygulandı. İmipenem ve meropenem diskleri zon çapları, EDTA’lı disklerin  

zon çaplarından 7 mm’den daha az ise pozitif kabul edildi. MHT: Müller Hinton Agar besiyerine E.coli ATCC 

25922 standart suşu yayıldı, meropenem 10 μg diski plağın ortasına yerleştirildi. İzolatlar imipenem diskinden 

perifere doğru ekildi. Duyarlılık zon çapının yonca yaprağı şeklinde bozulması durumunda test pozitif kabul 

edildi. 

Bulgular: Bu çalışmada, 40 P.aeruginosa suşunun 5 (%12.5)’i MHT ile, 21 (%52.5)’i imipenem/EDTA disk 

testi ile 23 (% 57.5)’ü meropenem/EDTA disk testi ile pozitiflik verdi. 54 A.baumannii suşunun 43 (% 84.3)’ü 

MHT ile, 35 (% 68.6)’i imipenem/EDTA disk testi ile 46 (% 90.2)’sı meropenem/EDTA disk testi ile pozitiflik 

olarak tespit edildi. 

Sonuç: Çalışmamızdaki KDDT ve MHT ile elde edilen MBL oranları ülkemizde ve yurt dışında yapılan 

çalışmalar ile uyumlu bulunmuştur. Sonuç olarak, antibiyotiklere karşı hızla gelişen direnç probleminin önüne 

geçebilmek için yöresel olarak antibiyotik duyarlılık profilleri belirlenmeli ve direnç yayılımını önlemek için 

MBL varlığı birden farklı yöntemle taranmalıdır. A.baumannii ve P.aeruginosa’nın etken olduğu enfeksiyonların 

tedavisinde antibiyotik duyarlılık test sonuçlarına göre antibiyotik reçete edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Metallo beta-laktamaz 

  

SS-175 

THE INVESTIGATION OF METALLO BETA-LACTAMASE IN 

P. AERUGINOSA AND A. BAUMANNII ISOLATES 

Objectıve: Metallo-beta-lactamase (MBL) hydrolyzes all betalactam group antibiotics, including carbapenems, 

except for aztreonam. In order to prevent the spread of antibiotic resistance and to guide the treatment, 

carbapenem resistance types should be determined. The aim of this study is to investigate MBL production by 

using two different phenotypic methods in increasing imipenem and meropenem resistant Pseudomonas 

aeruginosa and Acinetobacter baumannii clinical isolates. 

Materials and Methods: Combined disk diffusion(CDT) test and Modified Hodge test (MHT) were performed 

to detect MBL of 51 A.baumannii and 40 P.aeruginosa clinical strains with resistant to carbapenem.The CDT:0.5 

McFarland bacteria suspension was plated into the Muller Hinton Agar.The two imipenem discs (10μg) were 

placed on the medium surface with a minimum of 22 mm between them, 10 μl of EDTA was added onto one of 

the imipenem discs. The same method was applied for meropenem/EDTA.The results were considered to be 

positive if zone diameters of imipenem and meropenem discs  were less than 7 mm from the zone diameters of 
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EDTA discs.MHT:E.coli ATCC 25922 standard strain was spread on Müller Hinton Agar medium,10 μg of 

meropenem was placed in the center of the plate.Isolates were plated from the imipenem disk to the periphery. 

The deterioration of sensitivity zone clover leaf accepted as positive. 

Results: In this study,5(12.5%) of 40 strains of P.aeruginosa were positive by MHT,and 21(52.5%) were 

positive by imipenem/EDTA disc test and 23(57.5%) by meropenem/EDTA disc test.43(84.3%) of 54 

A.baumannii strains were detected by MHT,35(68.6%) were by imipenem/EDTA disc test and 46(90.2%) were 

positive by meropenem/EDTA disc test. 

Conclusion: In our study,we found that MBL rates obtained with CDT and MHT were consistent with the 

studies performed in our country and abroad. In conclusion,antibiotic susceptibility profiles should be 

determined in order to prevent the rapidly growing resistance problem against antibiotics and MBL should be 

screened by different methods to prevent resistance spread.Antibiotics should be prescribed  in according to 

antibiotic susceptibility test results for the treatment of A.baumannii and P.aeruginosa infections. 

 

Key Words: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Metallo beta-lactamase 
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SS-176 

ÇOCUKLARDA SPORA KATILIM ÖNCESİ ÇOCUK 

KARDİYOLOGLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMEYİ 

ÖNERELİM Mİ? 

Kahraman Yakut* 

*Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Çocuk Kardiyoloji BD, İstanbul. 

 

Amaç: Sportif aktivitelere katılım sırasında, rutin çocuk kardiyoloji değerlendirmesi gerekliliği sorgulandı. 

Çalışmamızda spor raporu için aile hekimliği polikliniğine başvuran ve rapor için çocuk kardiyoloji polikliniğine 

yönlendirilen hastaların kayıtlarıretrospektif olarak incelendi. Tüm hastalarda ayrıntılı anamnez, fizik muayene 

bulguları,elektrokardiyografi, ekokardiyografik incelemesi ve gereklilik halinde yapılan ek tetkikleri incelendi.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız retrospektif olup, Ocak 2016–Şubat 2019 tarihleri arasında hastanemize 

başvuran ve spor öncesi sağlık raporu almak için çocuk kardiyoloji polikliniğine yönlendirilen çocuk olgular 

dahil edilmiştir. Tüm olgular çocuk kardiyoloji doktoru tarafından muayene edilip, elektrokardiyografi ve 

ekokardiyografik incelemesi tamamlanmıştır. Gerekli olan olgularda kardiyovasküler stres test, 24 saat ritim 

holter, kateter anjiyografi ve genetik tetkikleri yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 17.0 programı 

ile değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya 1260 çocuk dahil edildi. Çocukların 756’sı erkek (%60), 504’ü (%40) kız idi. Çalışmaya 

dahil edilen çocukların yaş ortalaması 12.6±3 yıl idi. Çocukların 16’sında elektrokardiyografide, 27’inde 

ekokardiyografik incelemesinde patolojik bulgular tespit edildi. Ekokardiyografik incelemede çocukların 7’sinde 

biküspitaortik kapak, 5’inde ASD, 7’sinde ARA’ya bağlı kapaklarda yetersizlik, 3’ünde koroner arter fistülü, 

3’ünde MVP, 1’inde VSD, 1’inde idiopatik sağ ventrikül dilatasyonu vardı. Elektrokardiyografik incelemede 

çocukların 7’sinde ektopik atriyal ritim, 6’ında VES, 2’sinde uzun QTc, 1’inde kısa QTc belirlendi. Çocukların 

32’sinde kardiyovasküler stres test, 26’sında 24 saat ritim holter incelemesi, 4’ünde genetik disritmiler için 

genetik incelemeler, 2’sinde transkateter ASD kapatma işlemi 1’inde idiyopatik sağ ventriküld ilatasyonu için 

kardiyak MRI yapılmıştı. Çocuk kardiyoloji polikliniğinde incelenen 1260 çocuğun 9(%0.71) tanesine spor 

yapamaz raporu verildi (Tablo 1).  

Sonuç: Çocukların sportif aktivitelere başlamadan önce doktor taramasından geçmesi gerekmektedir. Ancak bu 

taramanın ne şekilde ve hangi doktorlar tarafından yapılacağı halen tartışmalıdır. Spor aktivitelerine katılım 

öncesi yapılan muayenenin temel amacı ani kardiyak ölüme neden olabilecek kardiyovasküler patolojilerin 

ortaya çıkarılmasıdır. Çocuğa ait öykü, aile öyküsü, fizik muayene bulguları, elektrokardiyografi ve 

ekokardiyografik incelemeler morbidite ve mortalite üzerinde etkili olan kardiyak patolojilerin büyük bir kısmını 

ortaya koymak için yeterli olacaktır. Spor sırasında ani kardiyak ölüme neden olacak kardiyak patolojileri ortaya 

çıkarıp önceden önlem almak bu muayeneler sırasında mümkün olmaktadır. Çalışmamızda 24 ay boyunca 1260 

çocukta sportif aktivitelere katılım muayenesi yapılmış olup, 9 çocuk kardiyovasküler patolojiler nedeniyle 

sportif aktivitelerden men edilmiştir. Sportif aktiviteler öncesi değerlendirme ile ilgili dünyada henüz belirli bir 

konsensus sağlanamamıştır. Özellikle akraba evliliklerinin sık olduğu, konjenital kalp hastalığı riskinin ve 

genetik disritmi sıklığının yüksek olduğu bizim ülkemizde spor öncesi değerlendirmede çocuk kardiyoloji 

doktorlarının da bulunması gerektiğini düşünüyoruz. 

Anahtar kelimeler: Çocuk kardiyoloji, kalp hastalığı, spor. 

 

 

 

Tablo 1: Spor muayenesi sırasında tespit edilen kardiyak patolojiler 

Tanı  Çocuk sayısı  Spor yapamaz  
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BAV, AY (hafif) 5  

BAV, AY (orta), ÇAD 2 2 

ASD (sekundum) 5  

MVP 2  

MVP, MY (hafif) 1  

VSD 1  

ARA, MY (hafif) 3  

ARA, AY (hafif), MY (hafif) 2  

ARA, AY (orta), MY (hafif) 2 2 

Koroner Arter Fistülü (ince) 2  

Koroner Arter Fistülü (geniş) 1 1 

Ektopik Atriyal Ritim 7  

Ventriküler Ekstrasistol 6  

Uzun QTc Sendromu 2 2 

Kısa QTc Sendromu 1 1 

İdiopatik RV Dilatasyonu 1 1 

 

 

 

SS-176 

SHOULD WE RECOMMEND EVALUATION OF PEDIATRIC 

CARDIOLOGIST FOR CHILDREN WHO WILL PARTICIPATE 

SPORTIVE ACTIVITIES? 
Aim: The necessity of routine pediatric cardiologic examination before participating sportive activities is 

questioned. In our study, the records of patients who applied to the family medicine outpatient clinics for 

confirmation of sportive activities application form who were referred to a pediatric cardiologist were 

retrospectively reviewed. Detailed history and physical examination, electrocardiography, echocardiographic 

examination and if needed additional examinations were performed in all patients.  

Materials and Methods: Our study included patients who referred to our pediatric cardiology outpatient clinics 

to get a health report before participating sportive activities from January 2016 to February 2019. All patients 

were examined by a pediatric cardiologist. Electrocardiography and echocardiography examinations were 

performed in all cases. Cardiovascular stress test, 24-hours rhythm holter monitoring, catheter angiography and 

genetic testings were performed if needed. The information that was obtained retrospectively was evaluated with 

SPSS 17.0 programme. 

Results: In our study, 1260 children were included. Of the children, 756(60%)  were males and 504(40%) were 

females. The mean age of participants included in the study was 12.6±3 years. Pathological findings were 

reported in 16 patients on electrocardiography examination and in 27 patients on echocardiography examination. 

Echocardiographic examination revealed bicuspid aortic valve in 7 children, atrial septal defect in five patients, 

valvular regurgitation due to acute rheumatic fever in 7 children, coronary artery fistulae in three children, mitral 

valve prolapsus in three children, ventricular septal defect in one child and idiopathic right ventricular dilatation 

in a child. On electrocardiographic examination, 7 of the children had ectopic atrial rhythm, six of them had 

ventricular extrasystoles, two had long QTc, and one had short QTc. Cardiac stress test was performed in 32 

children, 24-hours rhythm holter monitoring in 26 patients, genetic examinations for genetic dysrhythmias in 

four patients, transcatheter ASD closures in two children and cardiac MRI for one patient with idiopathic right 

ventricular dilatation. 9 of 1260 children (0.71%) who were examined in the pediatric cardiology out patient 

clinic were not able to get a confirmation for participating sportive activities (Table 1). 

Conclusion: Children need to be examined by a doctor before participating sportive activities. However, there is 

still a conflict about how these screenings should be done and who should do the screening. The main purpose of 

examining children before sportive activities is to reveal any cardiovascular pathologies that can cause sudden 

cardiac death. History of the patient and his family, findings of physical examination, electrocardiographic and 
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echocardiographic will examinations be enough to find out most of the cardiac pathologies that contribute to 

morbidity and mortality. With these examinations, it is possible to expose and prevent any cardiac patologies 

that can cause cardiac arrest during sportive activities. In our study, 1260 children were examined in 24 months 

and 9 of them were banned from sportive activities due to cardiovascular pathologies. There is no consensus in 

the world regarding pre-sportive assessment. We think that especially in countries, such as Turkey, that the 

number of consanguineous marriage, congenital heart disease and genetic dysrhythmia are high, patients should 

also be evaluated by a pediatric cardiologists before sportive activities. 

Keywords: Pediatric cardiology, heart disease, sports. 

 

Table 1: Cardiac pathologies detected during sports examination 

Diagnosis Number of children Can't do sports 

BAV, AR (mild) 5  

BAV, AR (moderate), AAD 2 2 

ASD (secundum) 5  

MVP 2  

MVP, MR (mild) 1  

VSD 1  

ARF, MR (mild) 3  

ARF, AR (mild), MR (mild) 2  

ARF, AR (moderate), MR (mild) 2 2 

Coronary Artery Fistula (thin) 2  

Coronary Artery Fistula (large) 1 1 

Ectopic Atrial Rhythm 7  

Ventricular Extrasystole 6  

Long QTc Syndrome 2 2 

Short QTc Syndrome 1 1 

Idiopathic RV Dilatation 1 1 
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SS-177 

HASTANE ÖNCESİNDE TRAVMALI GEBE HASTANIN YÖNETİMİ 

Ahu Pakdemirli* 

*Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  

İlk ve Acil Yardim Programı, İzmir 

 

Gebe kadınlarda en önemli obstetrik dışı mortalite ve morbidite nedeni travmadır. Anne ölümlerinin %20’si 

gebelik travmasına bağlı gelişir. Gebelikte travma nedenleri sırasıyla motorlu taşıt kazası, düşme, saldırı-aile içi 

şiddet, silahla yaralanma ve yanıktır. Gebelikte yaşanan travma; şoka, maternal kayba, erken doğuma, plasenta 

ayrılmasına, fetomaternal kanamaya ve fetüs kaybına neden olabilir. Paramedikler travmalı gebe hastaya 

müdahele etmeden önce gebelikteki fizyolojik ve anatomik değişiklikleri bilmelidir. Bu bilgiler travma 

tedavisinin yönetiminde önem kazanır. Travmalı gebe hastanın yönetiminde en önemli unsur kısa sürede 

maternal ve neonatal yoğun bakım bulunan sağlık merkezine transferdir. İkinci ve üçüncü trimesterde spinal bir 

yaralanma şüphesi yoksa hasta sol lateral dekübit pozisyonda, eğer şüphe varsa immobilize olarak 15 derecelik 

sola eğimle transport edilmelidir. AHA 2015’teki düzeltmeye göre KPR yapılacaksa bu uygulama yapılmamalı, 

paramedik manuel olarak uterusu sola kaydırmalıdır.  Travmalı tüm gebelere öncelikle hava yolu açıklığı 

sağlanmalı, oksijen desteği verilmelidir. Fetüsün yeterli oksijen alması için maternal O2 saturasyonu %95’in 

üstünde tutulmalıdır. Bilinç kapalı ise aspirasyonu önlemek için nazogastrik tüp takılmalıdır. Majör travmada iki 

geniş damar yolu açılmalıdır. Tüp torakostomi ihtiyacında 1. veya 2. interkostal aralıktan takılmalıdır. 

Aspirasyon riski göz önüne alınmalı ve gerekirse erken entübasyon yapılmalıdır. Gebe hastanın ikincil bakısında 

karın muayenesine fundus yüksekliğinin ölçümü,fetal kalp seslerinin dinlenmesi, fetus hareketlerinin palpe 

edilmesi eklenmeli, uterin hareketlerin ve irritabilitenin değerlendirilmelidir. 23 hafta gebelik veya fundus 

yüksekliği umblikusun 2 parmak veya daha fazla yukarısında olduğunda maternel nabız kesildikten sonra 4 

dakika içinde sezeryan (postmortem sezeryan) başlatılmalıdır. Paramedikler hastane öncesi travmalı gebe 

hastanın yönetiminde annenin resüssitasyonunun ve tedavisinin fetüsten önce geldiğini akıldan çıkartmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, travma yönetimi, fizyolojik değişiklikler 

 

SS-177 

PRE-HOSPITAL MANAGEMENT OF TRAUMATIC PREGNANT 

PATIENT  
The most important cause of non-obstetric mortality and morbidity of pregnant women is trauma. 20% of 

maternal deaths occur due to pregnancy trauma. Causes of trauma during pregnancy are motor vehicle accident, 

fall, attack, domestic violence, gun injury and burn. Trauma in pregnancy; it may cause shock, maternal loss, 

premature birth, placental separation, fetomaternal hemorrhage and fetus loss. Paramedics should be aware of 

the physiological and anatomical changes in pregnancy before interfering with a pregnant patient. This 

information is important in the management of trauma treatment. The most important factor in the management 

of a traumatized patient is the transfer to a health center with maternal and neonatal intensive care. If there is no 

suspicion of spinal injury in the second and third trimesters, the patient should be transported in the left lateral 

decubitus position, if there is doubt transportation should be done with a 15 degree left slope immobilized. 

According to AHA 2015 correction, if CPR is to be performed, this procedure should not be performed and the 

paramedic should be manually shifted the uterus to the left. All traumatized pregnant women should primarily be 

provided with airway clearance and oxygen support should be given. Maternal O2 saturation should be 

maintained above 95% for adequate fetal oxygen intake. If the patient is unconsciousness, a nasogastric tube 

should be inserted to prevent aspiration. Two major vascular access should be performed in major trauma. The 

endotracheal tube should be inserted from the 1
st
 or 2

nd
 intercostal space when the thoracostomy is needed. 

Aspiration risk should be considered and early intubation should be performed if necessary. Secondary 

examination of the pregnant patient should include measurement of fundus height, hearing of fetal heart sounds, 

palpation of fetus movements, evaluation of uterine movements and irritability. When 23 weeks of gestation or 
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fundus height is 2 fingers or more above the umbilicus, a caesarean section (postmortem caesarean section) 

should be started within 4 minutes after the maternal pulse is stopped. Paramedics should remember that 

resuscitation and treatment of the mother comes before the fetus in the management of a pregnant patient with 

pre-hospital trauma. 

Keywords: Pregnancy, trauma management, physiological changes 
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SS-179 

METFORMİN İNTOKSİKASYONUNA BAĞLI LAKTİK 

ASİDOZ; OLGU SUNUMU 

Onur HANBEYOĞLU
*
, Fatma ÇELİK

** 

*Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, ELAZIĞ 

**Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. KIRŞEHİR 

 

Otuz dokuz yaşında kadın hasta suisit amaçlı yüksek doz ilaç alımı sonucunda gelişen şuur bulanıklığı ve 

solunum sıkıntısı nedeniyle acil serviste değerlendirildi. Nazogastrik sonda takılıp mide lavajı yapılarak aktif 

kömür uygulandı. Hastanın kan tetkikleri, alkol ve madde düzeyleri normal olarak değerlendirildi. Bilinç 

bulanıklığı nedeniyle çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde patoloji saptanmadı. Hastanın kan gazı 

analizinde; pH: 6.9, pCO2 :25,8 mmHg, pO2:58  mmHg, HCO3: 6.4 mmol/L, laktat: 20 mmol/L, baz açığı:-24.5 

mmol/lt olup artmış anyon gaplı metabolik asidoz mevcuttu. Yoğun bakım ünitesine alınan hasta konvülziyonları 

olması sebebiyle entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlanarak IV midazolam (1µg/kg/dk) ile sedasyon 

başlandı. Hastanın ailesi ile tekrar görüşüldüğünde hastanın bir yıl önce sleeve gastrektomi operasyonu geçirdiği 

ve polikistik over sendromu nedeniyle metformin kullandığı ve 60 adet 850 mg metformin suisit amaçlı aldığı 

öğrenildi. Kan glukoz düzeyi 79 mg/dl olarak ölçüldü. Hastaya asidoz nedeniyle formülize edilerek tamamlayıcı 

NaHCO3 infüzyonu yapıldı. Hipotansiyon ve bradikardi gelişmesi nedeniyle dopamin (2µ/kg/dk) infüzyonu 

başlandı. Takiplerinde genel durumu düzelen hastanın 12. saatteki kan gazında pH: 7.25, pCO2:33 mmHg, 

pO2:202 mmHg, HCO3: 19,2 mmol/L, laktat: 8.3 mmol/L, baz açığı:-11.3 mmol/L olarak ölçüldü. Yatışının 2. 

gününde mekanik ventilatörden ayrılarak ekstübe edildi. Hastanın tedavisinin 1.haftasında genel durumu 

tamamen düzeldi, arteriyel kan gazı analizinde; ph:7.43, pCO2: 42 mmHg, pO2:97 mmHg, HCO3: 24.3 mmol/L 

ve laktat:1.7 mmol /L olup, şifa ile taburcu edildi. Sık kullanılan oral antidiyabetiklerden biri olan metformin 

intoksikasyonunda gelişen laktik asidoz olgularında mortalite oranının yüksek olduğu bildirilmiştir.
1

՚
2
 Bu olguda; 

metformin intoksikasyonuna bağlı gelişen laktik asidoz nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan hasta, erken tanı 

konularak başarı ile tedavi edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Metformin intoksikasyonu, Laktik asidoz, Laktat 

 

SS-179 

A CASE OF LACTIC ACIDOSIS DUE TO METFORMIN 
Thirty-nine years old female patient was evaluated in an emergency room due to increased consciousness and 

respiratory distress as a result of high doses of drug abuse. Activated charcoal was applied by inserting a 

nasogastric probe and performing gastric lavage. Blood tests, alcohol and substance levels of the patient were 

evaluated as normal. No pathology was detected in a computerized brain tomography taken due to confusion. In 

the blood gas analysis of the patient; ph:6.9, pCO2:25.8 mmHg, PO2:58 mmHg, HCO3: 6.4 mmol/l, lactate: 20 

mmol/l, baseline deficit:-24.5 mmol/l, increased anion gap metabolic acidosis was present. Because of the 

patient convulsions taken to the intensive care unit, sedation was started with IV midazolam (1 µg/kg/min) by 

using intubated mechanical ventilation. It was found that the patient underwent sleeve gastrectomy one year ago 

and had metformin and 60pcs 850 mg metformin for suicides due to Polycystic Ovarian Syndrome. The blood 

glucose level was measured as 79 mg/dL. Intubating to the mechanical ventilator because of the patient's 

convulsions taken to the intensive care unit. The patient was given supplemental NaHCO3 infusion by Formula 

due to acidosis. Dopamine (2µ/kg/min) infusion was started due to hypotension and bradycardia. General 

condition of the patient in the follow-up 12. blood pressure was measured as PH: 7.25, pCO2:33 mmHg, 

pO2:202 mmHg, HCO3: 19.2 mmol/L, lactate: 8.3 mmol/l, baseline deficit:-11.3 mmol/L.the blood pressure was 

measured as PH: 7.25, pCO2:33 mmHg, pO2: 202 mmHg, HCO3:19.2 mmol/L, baseline deficit:-11.3 mmol/ L. 

Second of hospitalization. he was extubated from mechanical ventilation on his day. Patient treatment 1.his 

general condition was improved completely during the week, in arterial blood gas analysis; ph:7.43, pCO2: 

42mmHg, pO2:97 mmHg, HCO3: 24.3 mmol/l and lactate:1.7 mmol/l were discharged with healing. The 

incidence of lactic acidosis in metformin intoxication, one of the commonly used oral antidiabetics, has been 
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reported to be high.
1

՚
2
 In this case, the patient who was taken to intensive care unit due to lactic acidosis due to 

intoxication of metformin was diagnosed early and treated successfully.  

Key words: Metformin intoxication, lactic acidosis, lactate Formun Üstü, Formun Altı 
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SS-180 

GLOKOM HASTALARIMIZIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE 

TEDAVİYE YANITLARI 

Orkun Muhsinoğlu*, Özlem Cam* 

*Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, İstanbul 

 

Amaç: Glokom dünyada kalıcı körlüğün en önemli nedenlerindendir. Bu hastalık kronik ilerleyici bir optik 

nöropatidir. Başlangıçta semptom göstermemesi ve hastalığın sinsi bir şekilde kronik seyir göstermesi nedeniyle 

tanı ve tedavilerde gecikme yaşanabilir. Düzenli göz muayenesinin her yaş grubuna yapılması, glokom risk 

faktörlerinin belirlenmesi ve gerekli tedavilerin uygulanması ile glokomun ilerleyişi önlenebilmektedir. Bu 

çalışmadaki amacımız, son bir yıl içerisinde glokom tanısı almış olan hastalarımızın epidemiyolojik özelliklerini, 

risk faktörlerini ve tedavi yöntemlerini incelemektir. 

Gereç ve Yöntemler: 2018 yılı içerisinde kliniğimize başvurup glokom tanısı ile tedavi uyguladığımız 120 

hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Göz içi basınç (GIB) değerinin 21 mm Hg ve üzeri olması,  aile 

hikayesi, psödoeksfoliasyon sendromu (PEX), yüksek miyopi,  açıda neovaskülarizasyon travma ve göz cerrahisi 

hikayesi, eşlik eden üveit, gözde pigmentasyon artışı ve sistemik hastalık, glokom için risk faktörleri olarak 

belirlendi.  

Bulgular: Hastalarımızın 43’ü erkek, 77’si kadın olup, yaş ortalaması 60,5 (20 – 87) bulunmuştur. 99 hastanın 

(%82,5) GIB değeri 21 mmHg ve üzerinde bulunmuştur. 22 hastanın (%18,3) bilinen aile öyküsü mevcuttur. 

Ortalama kornea kalınlığı ise 537 µ (420 – 650) bulunmuştur. PEX, 29 hastada (%24,2), yüksek miyopi 8 

hastada (%6,7),  neovasküler glokom 8 hastada (%6,7), post travmatik ve cerrahi sonrası glokom 3 hastada 

(%2,5), üveitik glokom 6 hastada (%5) pigmenter glokom 7 hastada (%5.8), eşlik eden Diabetes Mellitus 25 

hastada (%20,8) ve sistemik hipertansiyon 56 hastada (%46,7) tespit edilmiştir.  

100 (%83) hastamızda sadece topikal tedavi ile glokom progresyonu kontrol altına alınmışken, 20 hastamızda  

(%16,7) ise medikal tedavi ile yeterli yanıt alınamaması nedeniyle ek lazer uygulamaları veya cerrahi yöntemleri 

uygulandı.  Sadece 4 hastamızda (%3,3) tedaviye direnç nedeniyle klasik glokom cerrahisine ek olarak glokom 

drenaj implantları uygulandı. 

Sonuç: Bilinen risk faktörleri incelendiğinde halen GİB yüksekliğinin en önemli risk faktörü olarak yerini 

koruduğu görülmektedir. Glokom hastalarının büyük çoğunluğunda sadece medikal tedavi ile kalıcı körlük 

önlenebilmektedir.  Bu nedenle her yaş grubuna düzenli göz kontrolleri önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Glokom, körlük, göz içi basıncı 

SS-180 

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND TREATMENT RESULTS OF 

OUR GLAUCOMA PATIENTS 
Aim: Glaucoma is one of the most important causes of permanent blindness in the world. This disease is a 

chronic progressive optic neuropathy. Diagnosis and treatment may be delayed due to the absence of symptoms 

at the beginning and the insidious chronic course of the disease. Progression of glaucoma can be prevented by 

regular eye examination for all age groups, determining of risk factors and applying necessary treatments. The 

aim of this study was to investigate the epidemiological characteristics, risk factors and treatment modalities of 

our patients with glaucoma diagnosis in the last year. 

Materials and Methods: The records of 120 patients who visited our clinic with the diagnosis of glaucoma in 

2018 were reviewed retrospectively. Intraocular pressure (IOP) of 21 mm Hg and above, family history, 

pseudoexfoliation syndrome (PEX), high myopia, neovascularization trauma and eye surgery history, 

accompanying uveitis, increased pigmentation in the eyes and systemic disease, are determined as risk factors 

for glaucoma. 
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Results: 43 of our patients were male and 77 were female and the mean age was 60.5 years (20 - 87). The IOP 

level of 99 patients (82.5%) was 21 mmHg and above. 22 patients (18.3%) had a known family history. The 

mean corneal thickness was 537 µ (420 - 650). PEX in 29 patients (24.2%), high myopia in 8 patients (6.7%), 

neovascular glaucoma in 8 patients (6.7%), post-traumatic and postoperative glaucoma in 3 patients (2.5%), 

uveitic glaucoma In 6 patients (5%), pigmentary glaucoma was detected in 7 patients (5.8%), concomitant 

Diabetes Mellitus in 25 patients (20.8%) and systemic hypertension in 56 patients (46.7%).  

In 100 (83%) patients, glaucoma progression was controlled by only topical treatment, whereas in 20 patients 

(16.7%), additional laser applications or surgical methods were applied due to inadequate response to medical 

treatment. In only 4 of our patients (3.3%), glaucoma drainage implants were applied in addition to classical 

glaucoma surgery due to resistance to treatment. 

Conclusion: Among the known risk factors, the IOP level increase is still the most important risk factor. In the 

majority of patients with glaucoma, permanent blindness can only be prevented by medical treatment. Regular 

eye examinations are therefore recommended for all age groups. 

Keywords: glaucoma, blindness, intra-ocular pressure. 
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SS-181 

LATERAL VENTRİKÜL HACİM ÖLÇÜMÜNDE ÜÇ FARKLI 

YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Burcu KAMAŞAK
*
, Esra AKKUŞ YETKİN*, Niyazi ACER* 

*
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD, Kayseri 

 

Amaç: Beynin herhangi bir bölgesindeki patolojinin beyin ventriküllerinin morfolojik yapısını etkilediği 

bildirilmiştir. İntracerebral patolojilerin tanısında ve izlenmesinde MR görüntülerini kullanan volümetrik 

radyolojik yöntemlerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu konuda lateral ventrikül hacimleri ile ilgili birçok çalışma 

yapılmıştır. Beynin atrofiye giden hastalıklarında lateral ventrikül hacimlerinin arttığı tespit edilmiştir. Bu 

çalışmanın amacı manuel yöntem kullanılarak lateral ventrikül hacmini belirlemek ve otomatik yöntemler ile 

karşılaştırmaktır. Ayrıca kullanıldığımız yöntemlerin güvenilirliği konusunda bilgi edinmektir. 

Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada otomatik yöntemlerden ALVIN ve volBrain, manuel yöntemlerden ise 

ImageJ kullanılarak normal genç bireylerde lateral ventrikül hacimleri, iki araştırmacı tarafından hesaplanmış ve 

karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, 18 ve 29 yaşları arasında, herhangi bir nörolojik semptom ve bulguları olmayan 24 

erkek bireyin seri manyetik rezonans görüntüleri (MRG) kullanılmıştır. Yöntemler arasında karşılaştırmada 

Intraclass Correlation Coefficient (ICC) testi kullanılmıştır.  

Bulgular: Otomatik yöntemlerden elde edilen sonuçlar; ALVIN 15.61 ± 6.18 cm
3
, volBrain 10.93 ± 5.26 cm

3
 

olarak hesaplandı. İki araştırmacının ayrı ayrı yaptığı manuel ölçümlerden elde edilen sonuçlar ise 14,86 ± 6,18 

cm
3
 ve 14,8 ± 6,26 cm

3
 olarak hesaplandı. Yapılan istatistiksel karşılaştırmada ICC değerleri yöntemler arasında 

0,78’in üzerinde bulundu ve aralarında pozitif korelasyon vardı. 

Sonuç: Manuel yöntem ve otomatik yöntemlerden elde edilen sonuçlar arasında yüksek derecede benzerlik 

bulundu. Çalışmamızın ALVIN, volBrain ve manuel yöntemlerle elde edilen bulgularının, lateral ventriküllerin 

normal ve patolojik hacimlerinin değerlendirilmesinde kullanılabileceğini düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Lateral ventrikül, VolBrain, ALVIN, ImageJ, MRG 

 

SS-181 

COMPARISON OF THREE DIFFERENT METHODS IN THE 

MEASUREMENT OF VOLUME OF LATERAL VENTRICLE 
Introduction: It has been reported that the pathology in any part of the brain affects the morphological structure 

of the brain ventricles. Volumetric radiological methods using MR images in diagnosis and monitoring of 

intracerebral pathology are increasingly used. Many studies have been performed on volume of lateral ventricles. 

It has been determined that lateral ventricle volumes increase in pathologies with brain atrophy. The aim of this 

study was to determine the volume of the lateral ventricle using the manual method and to compare it with an 

automated methods. In addition, we will be obtained information about the reliability of the methods used. 

Methods: In this study, the lateral ventricular volumes of normal young individuals were calculated and 

compared by two researchers using ImageJ. ALVIN and volBrain were used as automatic methods. The volumes 

of lateral ventricle were calculated in 24 Turkish males, aged between 18-29 years and free of any neurological 

symptoms and signs, using serial magnetic resonance imaging (MRI). We used Intraclass Correlation Coefficient 

(ICC) methods to compare amongs techniques. 

Results: Results from automated methods; ALVIN was calculated as 15.61 ± 6.18 cm
3
 and volBrain was 10.93 ± 

5.26 cm
3
. The results obtained from the manual measurements of the two researchers were calculated as 14,86 ± 

6,18 cm
3
 and 14,8 ± 6,26 cm

3
. In statistical comparison, ICC values were found to be over 0.78 among the 

methods and there was a positive correlation between them. 

Conclusion: Good agreement was found between results obtained with the manual and automatic methods. We 
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think that the results obtained by ALVIN, volBrain and manual methods can be used to evaluate the normal and 

pathological volumes of lateral ventricles. 

KeyWords: Lateral ventricle, VolBrain, ALVIN, ImageJ, MRI 
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SS-182 

LAPAROSKOPİK TRANSABDOMİNAL PREPERİTONEAL (TAPP) 

HERNİ ONARIMINDA PERİTONEAL KAPATMA TEKNİKLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 
Samet Şahin

*
, Ahmet ERDOĞAN

2
, Cengiz CEYLAN

*** 

*Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye 

**Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye 

***SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye 

Amaç: Herni onarımında laparoskopik yaklaşımlar günümüzde sıklıkla uygulanmaktadır ve transabdominal 

preperitoneal (TAPP) herni onarımı da bu yöntemlerden biridir. TAPP herni onarımında periton kapatılması 

sırasında sütür, stapler ve tacker kullanımı gibi farklı yöntemler tercih edilmektedir. Bu çalışmada, TAPP herni 

onarımında sütur ve tacker ile peritoneal kapatma yöntemlerini karşılaştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Ankara Polatlı Devlet Hastanesinde Mart 2018- Ocak 2019 tarihleri arasında TAPP herni 

onarımı yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Bilateral herni onarımı yapılan, nüks herni nedeniyle opere 

olan, geçirilmiş batın operasyonu öyküsü olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastalara ait veriler hasta 

dosyalarından ve hastane bilgi yönetim sisteminden temin edildi. Hastalar peritonu tackerla kapatılan grup (TK) 

ve süturla kapatılan grup (SK) olarak iki gruba ayrılarak değerlendirmeye alındı. Grupların dağılımını 

değerlendirmek için Kolmogorow-Smirnov, grup parametrelerinin karşılaştırılması için ki kare testi kullanıldı. 

P0.05 değeri anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: TAPP herniorafi yapılan toplam 51 hastanın 17’si (%33.3) kadın 34’ü (%66.6) erkek idi, yaş ortanca 

değeri 36 (IQR 25-75: 31-52) olarak izlendi. TK grubunda 26(%51), SK grubunda 25 (%49) hasta izlendi. Her 

iki grupta yaş, cinsiyet ve herni tipi dağılımı açısından anlamlı fark saptanmadı (p> 0,05) (Tablo 1). Ameliyat 

süreleri karşılaştırıldığında, TK grubunda ortalama 39.5(6.62) dakika, SK grubunda 55.36(9.55)dakika olup, 

(p<0.001) (Tablo 1). TK grubunda, SK grubuna göre sürenin anlamlı olarak kısa olduğu saptandı. Her iki grupta 

da erken dönem komplikasyon ve nüks saptanmadığı görüldü. 

Sonuç: TAPP herni onarımı günümüzde sıklıkla kullanılan laparoskopik herni onarımı metodlarından biridir. 

Çalışmamızda periton kapatması tacker ile yapılan  grupta, vaka sürelerinin  kısa olduğu görülmüş olup bu sonuç 

literatürle benzerlik göstermektedir. Hastalarda erken dönem komplikasyon sonuçları arasında fark gözlenmemiş 

olması tacker ile periton kapatmanın süturle kıyaslanabilir ve tercih edilebilir bir teknik olduğunu 

göstermektedir. Peritona aralıklı olarak 3 adet tacker konulması peritonun kapanması için yeterli olduğundan 

sütürle kapatmaya benzer maliyet oluşturmaktadır.  Sonuç olarak laparoskopik TAPP herni onarımında periton 

kapatmada tacker kullanımı uygulanabilir bir metottur. 

Anahtar Kelimeler: İnguinal herni, Periton kapatma, Transabdominal Preperitoneal Onarım, Sütur, Tacker 

  



 

 252 
 

Tablo 1. Süturla ve tackerla periton kapatılan grupların karşılaştırılması  

 SK grubu TK grubu P değeri 

Cinsiyet    

Kadın 9 (%36) 8 (%30.8) 0,460 

Erkek 16 (%64) 18 (%69.2)  

    

Yaş (IQR 25-75) 34 (31.5-53) 38 (29.05-52.5) 0,642 

    

Herni Tipi    

Direkt 11 (%44) 13 (%50)  

İndirekt 9 (%36) 9 (%34.6) 0,879 

Femoral 5 (20) 4 (15.4)  

    

Ameliyat süresi (dk)  55.36 (±9.55) 39.5 (±6.62) <0.001 

(SK: Süturla kapama, TK: Tackerla kapama, IQR: interquartile range, dk: dakika 

 

SS-182 

COMPARISON OF PERITONEAL CLOSURE TECHNIQUES IN 

LAPAROSCOPIC TRANSABDOMINAL PREPERITONEALHERNIA 

REPAIR (TAPP) 
Aim: Laparoscopic approaches are commonly implemented today in hernia repair and laparoscopic 

transabdominal preperitoneal hernia repair (TAPP) is one of these methods. Different methods such as using 

suture, stapler and tacker are preferred during peritoneum closure in hernia repair of TAPP. This study aims to 

compare the peritoneal closure methods with suture and tacker in TAPP hernia repair. 

Material and Method: The patients who underwent TAPP hernia repair in Ankara Polatlı State Hospital 

between March 2018 – January 2019 were examined retrospectively. The patients who underwent bilateral 

hernia repair, were operated due to recurrent hernia, and have a history of abdominal operation were not included 

in the study. Data of the patients were collected from the patient files and hospital’s information management 

system. The patients were considered in two groups as the group whose peritoneum is closed with tacker (TC) 

and the group whose peritoneum is closed with suture (SC). The Kolmogorov-Smirnov test was employed to 

evaluate the distribution of the groups and the chi-square test was employed to compare the group parameters. P 

< 0.05 was considered significant. 

Results: Of the 51 patients to whom TAPP herniorrhaphy was applied 17 (33.3%) were female and 34(66.6%) 

were male, mean age was 36 (IQR 25-75: 31-52). 26 (51%) patients in the TC groups and 25 (49%) patients in 

the SC group were followed-up. No significant difference was determined in either of the groups in terms of age, 

sex and hernia type (p> 0.05) (Table 1). When the surgery durations were compared, the duration in TC group 

was found significantly shorter than SC group with average 39.5(6.62) minutes in TC groups and 55.36(9.55) 

minutes in SC group (p<0.001) (Table 1). No early complications and recurrence was observed in either of the 

groups. 

Conclusion: TAPP hernia repair is one of the laparoscopic hernia repair methods that is frequently used today. In 

our study, case durations were shorter in the group whose peritoneum closure was carried out with tacker and 

this result is similar to the literature. The fact that there is no difference in the results of early complications of 

the patients shows that the peritoneum closure with tacker can be compared with suture and it is a preferable 

technique. Its cost is close to the closure with suture since 3 tackers placed at intervals are enough to close the 

peritoneum. In conclusion, using tacker in peritoneum closure in laparoscopic TAPP hernia repair is a practicable 

method.  

Keywords: Inguinal hernia, Peritoneum closure, Transabdominal Preperitoneal Repair, Suture, Tacker 
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Table 1. Comparison of the groups whose peritoneum was closed with suture and tacker 

 SC group TC group P value 

Sex    

Female 9 (36%) 8 (30.8%) 0.460 

Male 16 (64%) 18 (%69.2)  

    

Age (IQR 25-75) 34 (31.5-53) 38 (29.05-52.5) 0.642 

    

Hernia Type    

Direct 11 (44%) 13 (50%)  

Indirect 9 (36%) 9 (34.6%) 0.879 

Femoral 5 (20) 4 (15.4)  

    

Surgery duration (min)  55.36 (±9.55) 39.5 (±6.62) <0.001 

(SC: Closure with Suture, TC: Closure with Tacker, IQR: interquartile range, min: minute) 
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SS-183 

KRONİK SPONTAN VE İNDÜKLENEBİLİR (FİZİKSEL) ÜRTİKERLİ 

10 HASTADA OMALİZUMAB’IN ETKİNLİĞİ 

Öner ÖZDEMİR* 

*Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji-İmmünoloji Bölümü, Eğitim-Araştırma Hastanesi, Sakarya. 

Amaç: Ürtiker genel popülasyonun yaklaşık %20’ sinde görülebilen yaygın bir hastalıktır. Lezyonları ciltten 

kabarık, eritematöz plaklar şeklinde olup kaşıntılıdır ve genellikle 24 saat içerisinde kaybolur. Altı haftadan uzun 

süren şekline kronik ürtiker denilir. Kronik ürtiker tanılı vakalarda değişik ve çoklu ilaç alımına rağmen tedaviye 

yanıtsızlık sıklıkla görülebilir. Çalışmamızda kronik spontan ve indüklenebilir (fiziksel) ürtiker tanılı 10 

hastamızın omalizumab tedavisine yanıtı araştırılmıştır.  

Gereç ve yöntemler: Toplamda 10 kronik ürtiker tanısıyla takipli hastaya, başka tedavilerle kontrol altına 

alınamadığından, 300 mg/ay olacak şekilde subkutan omalizumab tedavisi başlandı. Yedi hasta kadın ve 3 hasta 

erkekti. Yaş ortalaması: 15,7 (13-19 yaş) idi. Bu hastalarda ortalama 24 aydır kronik ürtiker problemi devam 

etmekteydi. Anjiyoödem 2/10 hastada vardı. Ailede kronik ürtiker öyküsü 2 hastada vardı. Ek alerjik hastalığı 

olan 1 hasta vardı. 3 hastada basınç, soğuk ve banyo yapma (kolinerjik) tetikleyici idi. Dermografizm üçünde 

vardı. Bu hastalara hemogram, rutin biokimya, koagülasyon paneli, D-dimer, total IgE, immunoglobulinler, 

kompleman tetkikleri, romatolojik tetkikler, D-vitamini, triptaz, tiroid hormonları, antigliadin, antiendomisyum, 

doku transglutaminaz, helikobakter antikor; ekinokok, dışkı ve idrar incelemeleri yapıldı.  

Bulgular: Rutin incelemelerde bu hastaların hiç birinde tetikleyici etkenler dışında bir patoloji saptanmadı. 

Tedavinin başlangıcında ortalama ürtiker aktivite skoru (UAS): 26, ürtiker kontrol testi (UCT): 6, total kronik 

ürtiker yaşam kalite skoru (CU-QoL): 52 ve anjiyoödem yaşam kalite skoru (AE-QoL): 11 idi. Yedi hastada 

üçüncü doz sonrası ortalama UAS: 4, UCT: 14, CU-QoL total: 25, ve AE-QoL: 17 idi. Beş hastada altıncı doz 

sonrası ortalama UAS: 11, UCT: 11, CU-QoL total: 38 bulundu. Buna göre 3 aylıkken hastalığın kontrolü çok iyi 

ve semptomlar neredeyse hiçe yakın iken, 6. ayında yapılan değerlendirme hastalığın kontrolünün 

sağlanamadığını göstermektedir. Bu hastaların uzun dönem takipleri halen devam etmekte ve hasta sayısı 

artırılmaya çalışılmaktadır.   

Sonuç: 300 mg/ay Omalizumab tedavisinin üç aylık sürede tüm semptomları gidermede yeterli, fakat sürenin 

uzamasıyla etkinin azaldığı ve kontrolün sağlanamadığı görülmektedir. Hasta sayımızın sınırlı olmasından 

dolayı, ülkemizde daha büyük hasta sayıları ile yapılacak çalışmalara halen ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Kronik ürtiker, indüklenebilir (fiziksel) ürtiker, omalizumab 

 

SS-183 

OMALIZUMAB’S EFFICACY IN 10 PATIENTS WITH CHRONIC 

SPONTANEOUS AND INDUCIBLE (PHYSICAL) URTICARIA 
Introduction: Urticaria is common disease seen in around 20% of general population. Urticarial lesions look 

like raised erythematous plaques but itchy and usually disappear in 24 hours. If it persists more than 6 weeks, it 

is called as chronic urticaria. In chronic urticaria cases, resistant cases to different or multiple medications are 

frequently observed. In this study, efficacy of omalizumab in 10 patients with chronic spontaneous and inducible 

(physical) urticaria was evaluated.  

Methods: Total 10 patients followed up by chronic urticaria, subcutaneous omalizumab 300 mg/ month was 

started due to uncontrolled urticaria under other alternative therapies. Seven patients are women and 3 patients 

are males. Mean age was 15,7 (13-19) years. These patients were having chronic urticaria for 24 months. 2/10 

patients had angioedema. There were 2 patients with family history of chronic urticaria. There was one patient 

with additional allergic disease. Pressure, cold and bathing (cholinergic) were triggers in 3 patients. 

Dermographism were found in 3 patients. In these patients, hemogram, routin biochemistry, coagulation panel, 

D-dimer, total IgE, immunoglobulins, complement levels, rheumatologic evalauations, D-vitamin, tryptase, 
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thyroid hormones, antibodies to gliadin, endomisium, tissue trans-glutaminase and Helicobacter; Echinococcus, 

stool and urine evaluations were performed.  

Results: In routine evaluations, there was no known pathology detected other than triggering factors in these 

patients. At the beginning, mean urticaria activity score (UAS): 26, urticaria control test (UCT): 6, total chronic 

urticaria quality of life (CU-QoL) score: 52 and angioedema quality of life (AE-QoL) score was 11. In 7 

patients, after the third dose, mean UAS: 4, UCT: 14, CU-QoL total score: 25 and AE-QoL score was 17. In 5 

patients, after the sixth dose, mean UAS: 11, UCT: 11 and total CU-QoL score: 38. Consequently, at the third 

month of omalizumab therapy, there were almost no symptoms reported and the disease was very well-

controlled, and the evaluation done during the sixth month showed that the previous control was lost. Long-term 

follow-up of these patients are being continued and the enrolled patients tried to be increased.  

Conclusion: 300 mg/month Omalizumab therapy was very effective for resolving all asymptoms after the third 

dose, but the effect decreased and the control was lost when the period lasts up to 6 months. Due to limited 

number of our patients, there is a need for further studies involving more patients in our country.  

Key words: Chronic urticaria, inducible (physical) urticaria, omalizumab 
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SS-184 

NGSP SERTİFİKASI ALAN ÜÇ YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Seydi Ali Peker* 

*Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü, Kırıkkale, Türkiye 

 

Amaç: Laboratuvarlar arası veya yöntemler arası karşılaştırma çalışmaları test sonuçlarının uyumluluğu 

hakkında kanıta dayalı bilgiler sağlar. Bu yol aynı zamanda net olarak tanımlanmamış ve referans yöntemleri 

bulunmamış analitlerin harmonizasyonunun sağlanması için de yararlıdır. Bu çalışmada, ulusal glikohemoglobin 

setifika programı(NGSP) materyali ile HbA1c ölçümünde kullanılan lateksle güçlendirilmiş 

immunotürbidimetrik test (LGİT) turbidimetrik inhibisyon immünoassay (TİİA) ve yüksek performanslı sıvı 

kromatografi (HPLC) yöntemlerinin karşılaştırılması amaçlandı.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma için Kırşehir Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Archem Diagnostic üreticisinin  

sağladığı NGSP  sertifikalı materyal kullanılarak HbA1c analiz için 40 örnek Arkray8180 HPLC ile üç yöntemin 

karşılaştırması yapıldı. Kan örnekleri, % HbA1c hesaplaması için total hemoglobin ölçümü gerektiren Cobas 

C513 (TİİA) total hemoglobin ölçümünü gerektirmeyen Abbott (LGİT) ve Dirui  CS 4000; archem 

diagnostic(LGİT) ile ölçüldü. Her üç sistemde de örnekler çift çalışıldı. Elde edilen sonuçlar, MedCalc istatistik 

programı kullanılarak analiz edildi.  

Bulgular: Yöntemler arasında pozitif ve güçlü korelasyon (r=0.998, p<0.001) bulundu. HPLC sonuçlarının 

ortalaması %6.94 (: %4.60; en yüksek: %9.90),TİİA sonuçlarının ortalaması %6.98 (en düşük: %4.73; en 

yüksek: %10.08),  Abbott LGİT sonuçlarının ortalaması %6.95 (en düşük: %4.6, en yüksek: %9.95) ve Dirui 

LGİT sonuçlarının ortalaması %6.94 (en düşük: %4.6, en yüksek: %9.87)  bulundu. Bland- Atman grafiğin de 

HbA1c ortalamaları HPLC, Abbott ve Dirui arasında -0.2, ve HPLC ve Cobas C513 arasında-0.5 lik fark olduğu 

gözlemlendi.  

Sonuç: Üç farklı metotla yaptığımız %HbA1c ölçümlerinin birbirleriyle uyumlu, doğru ve güvenilir olduğu 

belirlendi. Üreticinin verdiği NGSP sertifikasının doğru ve güvenilir olduğu gözlendi. 

Anahtar Kelimeler: HbA1c, LGIT, Metod Karşılaştırma 
 

SS-184 

COMPARISON OF THE THREE METHODS OF NGSP CERTIFICATE 
Objectıves:Inter-laboratory or inter-method comparison studies provide evidence-based information about the 

compatibility of test results. This pathway is also useful for the harmonization of analytes, which are not clearly 

defined and have no reference methods. In this study, we aimed to compare the latex-enhanced 

immunoturbidimetric test (LGIT) turbidimetric inhibition immunoassay (TIAA) and high performance liquid 

chromatography (HPLC) methods used in the HbA1c measurement with the national glycohemoglobin cassette 

program (NGSP) material.  

Materials And Methods: For this study, 40 samples for HbA1c analysis were compared with three methods by 

Arkray8118 HPLC using the NGSP certified material provided by the Kırşehir Public Health Laboratory and 

Archem Diagnostic manufacturer. Blood samples which were for HbA1c calculation were analyzed with Abbott 

(LGIT) and Dirui CS 4000 which are not required a total hemoglobin measurement and with Cobas C513 

(TIAA) which is required total hemoglobin measurement by using archem diagnostic (LGIT). Samples were 

studied two times in all three systems. The results were analyzed using the MedCalc statistical program.  

Results: Positive and strong correlation was found between the methods (r = 0.998, p <0.001). The average of 

the HPLC results was 6.94% (4.60%, the highest: 9.90%), the average of the TIAA results was 6.98% (lowest: 

4.73%; the highest: 10.08%). the mean of Dirui LGIT results was 6.94% (lowest: 4.6%, highest: 9.87%). Among 

the three methods of Bland-Atman graph, the HbA1c averages were between HPLC, Abbott and Dirui -0.2 and 

0.5 difference between HPLC and Cobas C513.  

Conclusıons:HbA1c measurements with three different methods were found to be compatible, accurate and 

reliable. It was observed that the NGSP certificate given by the manufacturer was correct and reliable. 

Keywords: HbA1c, LGIT, method comparison 
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SS-187 

PROSTETİK KAPAKTA NADİR BİR KOMPLİKASYON; DEHİSENS 

M Talha Karadoğan
*
, Kahraman Yakut

*
, Murat Özkan

**
 

*Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Çocuk Kardiyoloji BD, İstanbul. 

**Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi 

 

Amaç: Pulmoner kapak hastalıklarında biyoprotez kapak replasmanı (PVR) çocuk hastalarda sık yapılan kalp 

kapak ameliyatıdır. Amacımız nadir görülen bir biyoprotez kapak komplikasyonu olan dehisense dikkat 

çekmektir. 

Olgu: Doğumdan sonra morarma ve taşipnesi nedeniyle yapılan ekokardiyografik incelemede pulmoner kapak 

yokluğu, ventriküler septal defekt ve atipik patent duktus arteriozus (PDA) tanısı aldı. İki aylık iken cerrahi tam 

düzeltme ameliyatı yapıldı.  Ventriküler septal defekt tek dikişlerle kapatıldı, pulmoner pozisyona bovin kapaklı 

juguler ven (12 mm Contegra ksenograft kapaklı konduit) yerleştirildi ve PDA ligasyonu yapıldı. Sekiz yaşında 

sol pulmoner arter çıkışında darlık, pulmoner pozisyondaki konduit kapakta orta-ağır derece yetersizlik olması 

nedeniyle 23 mm prostetik kapak ile pulmoner kapak replasmanı (PVR) yapıldı ve sol pulmoner arter çıkışındaki 

darlık giderildi. 13 yaşında ekokardiyografik incelemede pulmoner pozisyondaki konduit üzerinde vejetasyon 

belirlendi. Kan kültürleri alınarak vankomisin ve seftriakson başlandı. Hasta antibiyotik tedavisi altında iken 

devamlı dikişlerle PVR (25 mm SJM Epic aortik bioprotez ile) yapıldı. Sağ ventrikül içindeki endokardite ait 

vejetasyon temizlendi. Vejetasyon kültüründe üreme olmayan hastada antibiyotik tedavisi altı haftaya 

tamamlanarak kesildi. Sekiz ay sonra halsizlik, kendini kötü hissetme, ara ara çarpıntı şikayeti ile 

ekokardiyografik inceleme yapıldı. Pulmoner pozisyondaki kapakta ayrışma olduğu, kapağın diyastolde sağ 

ventriküle girdiği görülmektedir. 13
8/12

 yaşında tek dikişlerle PVR (25 mm bioprotez ile)  yapıldı. Cerrahi 

sırasında endokardite ait vejetasyon gözlenmedi. Çıkarılan kapak materyali kültüründe üreme olmadı.  

Sonuç: Çocuk hastalarda Fallot tetralojisi, pulmoner kapak yokluğu ve İVS-PA gibi birçok hastalığın tedavisinde 

biyoprotez kapaklar kullanılmaktadır. Biyopretez kapaklarda en sık görülen komplikasyonlar kapak 

disfonksiyonu, enfektif endokardit, kapak darlığı veya yetersizliğidir. Dehisens nadir görülen ve çoğu zamanda 

endokarditi işaret eden bir komplikasyondur. Hastamızda zeminde endokardit olmadan dehisens meydana 

gelmişti. Bu olgudaki en büyük etken biyoprotez kapak tamiri sırasında devamlı dikiş tekniğinin kullanılmasıydı. 

Biyoprotez veya mekanik kapak replasmanında tekli dikiş tekniğinin kullanılması bu komplikasyonu büyük 

oranda önleyecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, Biyoprotez kapak replasmanı, Dehisense 

 

SS-187 

A RARE COMPLICATION IN THE PROSTHETIC VALVE; DEHİSCENCE 

Aim: Pulmonary valve replacement (PVR) is a common valve surgery performed in pediatric cardiology field. 

We aimed to draw at tention to dehiscence that is a rare complication of bioprosthetic valve. 

Case Report: Echocardiographic examination of a newborn boy with cyanosis and tachypnea revealed absent 

pulmonary valve, ventricular septal defect (VSD) anda typical patent ductus arteriosus (PDA). Total surgical 

correction that included VSD closure with single sutures, bovine jugular venous valve (12 mm contegra 

xenograft valved conduit) placement in the pulmonary position and PDA ligation was performed at 2 months of 

age. At 8 years old proximal left pulmonary artery (LPA) stenosis and severe regurgitation in the pulmonary 

conduit developed. So PVR was performed and stenosis was relieved. When patient reached 13 years old 

echocardiography showed vegetation on the pulmonary conduit. Vancomycin and ceftriaxone started after blood 

cultures were drawn. At that time PVR (25 mm SJM Epic aortic bioprosthesis) was performed with continue 

suturing technique and the vegetation in the right ventricle was cleared while patient was stil under antibiotic 

treatment. Vegetation cultures remained sterile. So antibiotics were administered for 6 weeks and then stopped. 8 

month later the patient had palpitation and fatigue. Dehiscence in the pulmonary valve and protrusion of the 

valve in to the right ventricle was seen on the echocardiography. PVR (25 mm bioprosthesis) was repeated with 
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single suturing technique at 13
8/12

. It was observed no vegetation on the endocardium during surgery and also no 

microorganism was isolated from the culture of valve material.   

Conclusion: Bioprosthetic valves are utilized in the treatment of some congenital heart defects as in tetralogy of 

fallot, absent pulmonary valve, pulmonary atresia and intact ventricular septum. Valve dysfunction, infective 

endocarditis, valve stenosis and valve regurgitation are common complicatşons of bioprosthetic valves. 

Dehiscence is another rare complication of bioprosthetic valve and it usually indicates infective endocarditis. 

However in the presented case dehiscence developed without underlying infective endocarditis etiology. In this 

case dehiscence was caused by using continuous suturing technique during PVR surgery. We suggest that 

dehiscence could be highly prevented by using single suturing technique in prosthetic or mechanic valve 

replacement. 

Keywords: Echocardiography, Bioprosthetic valve replacement, Dehiscence 
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SS-189 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL OKURYAZARLIK; 

KIRŞEHİR ÖRNEĞİ 

Şükran PİRHAN*, Derviş BOZTOSUN
** 

* 
Kayseri Üniversitesi Sağlık Yönetimi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşiresi, Kırşehir 

**
 Kayseri Üniversitesi rektör yardımcısı Muhasebe ve Finans AD , Kayseri 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesin’de görev yapmakta olan doktorların 

finansal okuryazarlık düzeyini tespit etmektir. 

Gereç ve Yöntem: Etik Kurul onayı alındıktan sonra (2019-04/51 ), Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

görevli  doktorlara  finansal okuryazarlık  düzeyini tespit etmek  için  8 sorudan oluşan anket uygulandı . 

Hastanede toplam 186 doktor çalışmakta idi ve bunların yüzü çalışmaya katılmayı kabul etti. 

Katılımcılar  demografi  özellikleri  (cinsiyet, aylık  gelir ve yaş grubu)  kaydedildi. 

Finansal okuryazarlık seviyesinin tespiti için kullanılan anketle; basit faiz, bileşik faiz, ödenen faiz, paranın 

zaman değeri, basit bölme, enflasyon, risk ve getiri ilişkisi, finansal çeşitlendirme konularını içeren 8 soru 

bulunmaktadır. Bu sorulardan 5 ve daha fazlasına doğru cevap veren katılımcılar başarılı olarak 

değerlendirilmiştir. Demografik özellikler ve gelir dağılımı gruplarına göre veriler değerlendirildi. Bulgular, 

frekans ve % olarak verildi. 

Bulgular: Toplam 25 kadın ve 75 erkek olmak üzere toplam 100 doktor değerlendirildi. Toplam finansal 

okuryazarlık başarı oranı %69,7 olarak saptandı. Cinsiyetlere göre dağılım incelendiğinde, kadınlar % 56, 

erkeklerin %73’ü başarılı olarak tespit edildi. 

Doktorların gelir düzeyine göre,(Grup I:8000 TL ve altı, Grup II:8001-10000 arası, Grup III:10001-13000 arası, 

Grup IV:13001-15000 arası, Grup V:15000 ve üstü) gruplandırıldı. Buna göre başarı oranları sırasıyla;% 

36.30, %70.45, %74.28, %80.00, %80.00 olarak tespit edildi. 

Sonuç: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktorların geneli 

incelendiğinde yarısından fazlası finansal okuryazarlık bakımından başarılıdır. Bununla birlikte gelir seviyesi en 

düşük olan grupta  başarısızların sayısı başarılardan daha fazladır. 

Sonuçta; doktorların gelir durumu azaldıkça finansal okuryazarlık oranı da azalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, doktor, finansal okuryazarlık 

 

SS-189 

FİNANCİAL LİTERACY İN THE HEALTH SECTOR İN THE 

PROVİNCE OF KIRŞEHİR 
Aim: The aim of this study was to determine the financial literacy level of medical doctors at Kırşehir Training 

and Research Hospital. 

Materials and Methods: After obtaining the approval from the Ethics Committee (2019-04/51 ), a 

questionnaire containing eight questions was applied in order to assess the level of financial literacy of the 

medical doctors working at the Kırşehir Ahi Evran University Training and Research Hospital. Total number of 

medical doctors working at the hospital was 186, and a hundered of them participated in the study. Demographic 

characteristics (gender, monthly income, and age group) of participants were recorded. The questionnaire used to 

determine the level of financial literacy included eight questions. These questions were related to simple-

interests, compound-interest, paid-interest, time value of money, simple-division, inflation, risk and return 

relationship and financial diversification. The participants were accepted successful if they correctly answered 

five or more questions. Data were evaluated according to demographic data and income distribution. Results 

were presented as frequency and percentage. 

Results:A total of 100 medical doctors, 25 female and 75 male, were evaluated. Total financial literacy success 

rate was 69,7%. 56% of females and 73% of males involved in the study were successful. According to the 
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monthly income level of medical doctors ( Group 1: less than 8000 TL, Group II: 8001 - 10000, Group III: 

10001 - 13000, Group IV: 13001 - 15000, Group V: 15000 and more), success rates were: 36.30%, 70.45%, 

74.28%, 80.00%, and 80.00% respectively. 

Conclusions: More than half of the doctors working at the Ahi Evran University Training and Research Hospital 

are successful in financial literacy. However, in Group I (the lowest income level group), the number of failed 

participants were more than successful participants. As a result, the financial literacy success rate decreases with 

the decreasing monthly income level . 

Keywords: health, medical doctor, financial literacy. 
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SS-190 

7 YEARS WITHOUT IMMUNOSUPPRESSIVE TREATMENT IN A NON-

COMPLIANT PATIENT WITH LIVER TRANSPLANTATION 

Süleyman KOC  

Sivas Cumhuriet University School of Medicine, Department of General Surgery, Sivas, Turkey 

 

Aim: Liver transplantation is the gold standard treatment of end stage liver disease. Patient compliance for 

immunosupression determines the short and long-term graft survival and prevention of acute and chronic 

rejection episodes.  Currently, cessation of immunosuppressive therapy three years following liver 

transplantation with strict follow up protocol including biopsy is being discussed. This clinical phenomenon is 

called immune tolerance. immunosuppression minimization or withdrawal has been a strategy to optimize the 

longevity of liver transplant recipients. Here we discuss a case  of immunologic tolerance that was determined 

accidentally in a non-compliant patient which stopped immunosuppressive medication for the last 7 years. 

Case report: 51 years old male patient that received living donor liver transplantation 10 years ago in 2009.  For 

the first three years patients had come irregularly to the out-patient clinic. Occasionally the liver function test 

had been found to be elevated and tacrolimus based immunosuppressive regimen was rearranged (figure 1). 

However, the patient was lost to follow up for the last 7 years and when evaluated in the outpatient clinic for 

jaundice and elevated function test his laboratory values was as follows; AST-58, ALT-78, ALP-1026, GGT-819, 

T.BL-6.53 ve Tacrolimus:0.01(5-15ng/mL). The tacrolimus based immunosuppressive therapy was re-instituted 

and due to biliary stricture ERCP and external biliary drainage is performed. Liver biopsy had been performed 

and showed findings of chronic rejection. Due to biliary strictur never the less liver functions fully recovered and 

the patient was discharged with immunosuppressive regimen. 

Discussion: This case is peculiar for it demonstrates that the patient that had not received immunosuppressive 

and still did not have an irreversible injury to the liver graft. We believe that although the biopsy findings 

suggested  chronic rejection the liver functions fully recovered after immunosuppresion and patient was 

discharged with normal liver functions which suggest that rejection was not global and it was reversible which is 

not consistent with chronic rejection. Furthermore coorection of biliary pathology resulted in improvement of 

liver functions which means the patient mainly suffered from biliary stenosis. 

Conclusion: The patient is not immune tolerance per se he actually is a good example of immunosuppressive 

withdrawal. Criteria for immune tolerance and long-term immunosuppressive therapy is not well defined 

however cases such this one will guide for future attemps in terms of surveillance and management. 

Figure1.The Tacrolimus levels of the patient in varius time points in the first 3 years of the 

follow up 
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OKÜLER YÜKSEK SIRALI ABERASYONLARIN MİYOPİ 

ETYOLOJİSİNDEKİ YERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Murat OKUTUCU
*
 

*
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, Rize 

 

Amaç: Miyopi toplumda çok sık görülen bir refraksiyon kusurudur. Genellikle çocukluk çağında başlar.  

Etyolojide genetik ve çevresel  birçok faktör suçlanmıştır.  Yakın çalışma, uzun süre akomodasyon yapmak, 

akomodasyon zayıflığı, yüksek zeka düzeyi, kentleşme ve diyet ile miyopi arasındaki ilişki birçok çalışmada 

araştırılmıştır. Biz de bu güncel çalışmamızda gözde bulunan yüksek sıralı aberasyonların miyopi ile ilişkisi olup 

olmadığını araştırmayı amaçladık. 

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya yaşları 5-15 arası değişen 59 hastanın 118 gözü dahil edilmiştir. Hastalara 

otorefraktometre ile refraksiyon kusuru ölçümü, görme keskinliği, biomikroskobik ve funduskobik muayeneden 

oluşan ayrıntılı  göz muayenesi yapılmıştır. Sikloplejik damla uygulandıktan sonra refraksiyon kusuru ölçümü ve 

topografi çekimi yapılmıştır. Oküler yüksek sıralı aberasyonlar (Z(3, -3), Z(3, -1), Z(3, +1), Z(3, +3), Z(4, -4), 

Z(4, -2), Z(4, 0), Z(4,+2), Z(4, +4))  5 mm pupil çapında değerlendirilmiştir. Yüksek sıralı aberasyonlar ile 

miyopi, hipermetropi ve emetropi ilişkisi istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı miyopi grubunda 12.23, hipermetropi grubunda 10.11 ve emetropi grubunda 

11.45 yıl idi. Miyopi, hipermetropi ve emetropi ile oküler yüksek sıralı aberasyonlar açısından yapılan analizde 

bu üç grup arasında farklılık bulunmadı. 

Sonuç: Literatürde bazı çalışmalarda miyopi ile bir kısım oküler aberasyonlar ilişkili bulunmuş, diğer bazı 

çalışmalarda ise herhangi bir korelasyon saptanmamıştır. Biz de çalışmamızda oküler yüksek sıralı aberasyonlar 

ile miyopi arasında bir ilişki bulamadık. Oküler aberasyonların miyopi etyolojisinde bulunan faktörlerden biri 

olmadığını düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Miyopi, hipermetropi, emetropi,  oküler, yüksek sıralı aberasyon 

 

 

SS-191 

INVESTIGATION THE EFFECT OF OCULAR HIGHER 

ORDER ABERRATIONS ON MYOPIA 
 

Introduction: Myopia is a significant, prevalent refractive error in the community. It begins generally in 

childhood. There are a lot of genetic and enviromental factors associate with myopia. The relationship near work 

and reading, accommodation and accommodative lag, higher intelligence, urbanization and nutrition with 

myopia are investigated in many studies. We investigated whether ocular higher order aberrations are associated 

with myopia in this current study.  

Methods: 118 eyes of 59 patients 5-15 aged are included in the study. A detailed ophthalmic examination 

including refractive errors evaluation, visual acuity, slit-lamp examination, dilated fundus examination were 

performed in all patients. Refractive error evaluation and topography measurement were performed after 

cycloplegic eye drop instillation. Ocular aberrations (Z(3, -3), Z(3, -1), Z(3, +1), Z(3, +3), Z(4, -4), Z(4, -2), Z(4, 

0), Z(4,+2), Z(4, +4)) were eveluated  with a diameter of 5 mm. Association  higher order aberrations with 

myopia, hypermetropia and emmetropia were eveluated statistically. 

 

Results: Mean age of the myopia, hypermetropia  and  emmetropia group was 12.23, 10.11, 11.45 years 
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respectively.  Ocular higher order aberration levels aren’t associated with myopia, hypermetropia and 

emmetropia. 

Conclusion: Myopia is associated with ocular aberrations in some studies but the results are different in some 

others. We found no correlation with myopia and ocular higher order aberrations. We decided to ocular 

aberrations aren’t an etiological factor in myopia progression.   

Key words: Myopia, hypermetropia, emmetropia, ocular, higher order aberration 
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SS-192 

HİGH GRADE SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL LEZYONLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Ahmet BİLGİ* 
*SB Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Jinekolojik Onkoloji 

Cerrahisi, Mersin 
 

Amaç: Biyopsi sonucu high grade servikal intraepitelyal neoplazi saptanan hastaların tanı ve tedavilerini 

değerlendirmek. 

Gereç ve yöntem: Çalışmamızda 2008-2012 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran ve 

histopatolojik bulgusu high grade intraepitelyal lezyon olan 52 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 

Hastaların tamamına servikal LEEP(Loop Electrosurgıcal Excision Procedure) konizasyon cerrahisi uygulandı. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 35,60±6,57 yıl, ortalama gebelik sayısı 2.11±1.40, evli olanlar %94.23, 

ortalama evlilik süreleri 12.74±7,27yıl; sigara kullananlar %.28.8 idi. Kolposkopik muayenede bulgular %5 

asetik asit uygulanmasından sonra %71 dens aseto white epitel,%43 mozaik patern, %12 ridge sign, %16 rag 

sign olarak kaydedildi. Kolposkopik biyopside high grade intraepitelyal lezyon olarak saptanan 

hastaların %79,85’inde konizasyonları da aynı histopatolojik sonuç olduğu görüldü. Konizasyon yapılan 

olguların %28,84’ünde marjin pozitifliği saptandı. %34,61’de endoservikal kanal tutulumu mevcuttu. Marjin 

pozitif olguların %26.6’sı sigara kullanıyordu ve bu olguların %20’sinde p53 pozitifliği ve %46,6’sında ise ki67 

pozitifliği vardı. Ortalama 33,59 aylık takip süresi sonunda 2 hastaya adneksial kitle nedeniyle histerektomi 

uygulandı. Histopatoloji sonucu birinde borderline over tümörü diğerinde granüloza hücreli over tümörü idi. 

Sonuç: High grade servikal intraepitelyal neoplaziler tanı ve tedavi için altın standart servikal konizasyon 

yöntemidir. Tanı için kolposkopik yöntemin güvenilir olduğu düşünülebilir. Jinekolojik ek hastalık varlığında 

histerektomi tedavisi uygulanabilir. Konizasyon sonrası marjin pozitifliği önemli bir konu olmakla beraber 

marjin pozitifliğini etkileyen faktörler üzerinde daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: High Grade Servikal İntraepitelyal Lezyon, Konizasyon, Marjin Pozitifliği  

 

S-192 

EVALUATION OF HIGH GRADE CERVICAL INTRAEPITHELİAL 

LESIONS 
 

Aim: To evaluate the diagnosis and treatment of high grade cervical intraepithelial neoplasia after biopsy. 

Materials and methods: In our study, 52 patients with histopathological findings of high grade intraepithelial 

lesions who were admitted to Ege University Medical Faculty Hospital between 2008-2012 were evaluated 

retrospectively. All patients underwent cervical LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure) conization 

surgery.  

Results: The mean age of the patients was 35,60 ± 6,57 years. smokers were .28.8%. Colposcopic examination 

revealed that 5% acetic acid application was followed by 71% dens aceto white epithelium, 43% mosaic pattern, 

12% ridge sign and 16% rag sign. In the colposcopic biopsy, 79.85% of the patients who had high grade 

intraepithelial lesions had the same histopathological results. Margin positivity was found in 28.84% of the 

cases. Endocervical canal involvement was found in 34.61%. Of the marginal positive cases, 26.6% were 

smoking, and 20% had p53 positivity and 46.6% had ki67 positivity. After an average follow-up of 33.59 

months, two patients underwent hysterectomy due to adnexial mass. Histopathology revealed borderline ovarian 

tumor in one and granulosa cell ovarian tumor in the other. 

Conclusion: High grade cervical intraepithelial neoplasia is the gold standard cervical conization method for 
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diagnosis and treatment. The colposcopic method can be considered reliable for diagnosis. Hysterectomy 

treatment can be applied in the presence of gynecological diseases. Although post-cone margin positivity is an 

important issue, more extensive studies are needed on the factors affecting the margin positivity. 

Key Words: High Grade Cervical Intraepithelial Lesion, Konization, Margin Positivity 
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SS-193 

EPİLEPSİDE ANİ BEKLENMEDİK ÖLÜM (SUDEP):BİR OLGU SUNUMU 

Selcen Duran* 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD. 

 

Giriş: Epilepsi hastaları genel popülasyona göre artmış mortalite riskine sahiptir. Epilepsi hastalarında nöbetle 

ilişkili ölümler; status epileptikus sırasında, nöbet nedeni ile ortaya çıkan kazalarda, nöbet nedenli suda 

boğulmalarda ve epilepside ani beklenmedik ölüm (SUDEP) şeklinde görülebilir. SUDEP epilepsi hastalarında; 

ani, beklenmeyen, tanıklı ya da tanık olmadan, travma ve suda boğulma ile ilişkili olmayan, nöbetlerle birlikte 

ya da nöbet olmaksızın, belgelenmiş status epileptikusa bağlı olmayan, postmortem incelemenin ölümün yapısal 

ya da toksikolojik nedenini ortaya koyamadığı ölüm olarak tanımlanmıştır.  Etyolojik neden tam bilinmemekle 

birlikte nöbetin tetiklediği hipoventilasyon veya kardiyak aritmi üzerinde durulmaktadır.  Risk faktörleri arasında 

genç yaş, mental retardasyon, çoklu antiepileptik kullanımı, , kronik dirençli epilepsi olması, tedavi 

uyumsuzluğu sayılabilir.  Epilepsi hastalarında mortalitenin en sık sebebi olan SUDEP; farkındalık oluşturulması 

gereken bir sorundur.  

Olgu: 24 yaşında kadın hasta, 18 aydır epilepsi tanısı olup daha önce merkezimizde lamotrijin ile takipli olan 

hasta daha sonrasında merkezimizde takibi bırakmıştır. Dış merkezde takibine devam edilen hastanın nöbet 

kontrolü sağlanamaması üzerine 1 ay önce tedavisi kesilerek levatirasetam 2x500 başlandığı öğrenilmiştir. Hasta 

1 kez nöbet geçirme ile acil serviste değerlendirilmiş valproik asit 3000 mg yükleme dozu uygulanmış, 4 saatlik 

takibi yapıldıktan sonra takipte nöbeti olmaması ve şuurunun açılması üzerine  nöroloji polikliniğine 

yönlendirilmiştir. Hasta nöroloji polikliniğinde değerlendirilmiş levatirasetam dozu 1250 mg çıkılarak EEG 

istenmiştir. Eve gittikten sonra uyuyan hasta yaklaşık 30 dk. sonra arrest olduğu farkedilerek  acil servise 

getirilmiştir. Hasta kardiyak arrest ile acil serviste müdahele edilmiş 60 dk kardiyopulmoner resüstasyon 

uygulanmasına rağmen kardiyak ritme dönmemiş ve exitus kabul edilmiştir. (Muhtemel Sudep). 

Sonuç: Risk faktörleri açısından değerlendirildiğinde olgumuz çoklu ilaç kullanımı olmaması, uzun süreli 

epilepsi tanısı olmaması, mental retardasyonun eşlik etmemesi yönüyle daha önce bildirilen vakalardan 

ayrılmaktadır.  

 

SS-193 

SUDDEN UNEXPECTED DEATH IN EPILEPSY: A CASE REPORT 
Introduction: People with epilepsy have an increased risk of mortality when compared to the general 

population. During status epilepticus, seizure caused by accidents, seizures caused by drowning and sudden 

unexpected death in epilepsy patient(SUDEP) cause death due to epilepsy. SUDEP patients with epilepsy; It was 

defined as death, which was not associated with documented status epilepticity, with or without sudden, 

unexpected, witnessed or witnessed trauma, and not related to drowning, with or without seizures, where the 

postmortem examination could not reveal the structural or toxicological cause of death. Although the etiological 

cause is not known exactly, hypoventilation or cardiac arrhythmia triggered by seizures is emphasized. Risk 

factors include young age, mental retardation, multiple antiepileptic use, chronic refractory epilepsy, and 

treatment incompatibility. SUDEP mortality in epilepsy patients with the most common cause; It is a problem of 

awareness needs to be created. 

Case: A 24-year-old female patient was diagnosed with epilepsy for 18 months and was followed-up with 

lamotrigine in our center. It was learned that the patient was followed-up another centre and she was started on 

levatiracetam 2x500. The patient was treated with an episode of seizure, and valproic acid (3000 mg) was 

administered in the emergency department. After 4 hours of follow-up, she was referred to the neurology clinic 

after she had no seizures and consciousness. Levetiracetam dose 1250 mg was recommended and EEG was 

requested. After she went home, the patient was found to have cardiopulmonary arrest approximately 30 minutes 

later. Although the patient was treated with cardiac arrest in the emergency department for 60 min, she did not 

return to the cardiac rhythm despite the cardiopulmonary resuscitation. (Possible SUDEP). 

When evaluated in terms of risk factors, our case is different from the cases previously reported in terms of the 

lack of multiple drug use, the lack of long-term diagnosis of epilepsy and the absence of mental retardation. 
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SS-194 

TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ SONUCU 

NONDİAGNOSTİK OLAN HASTALARDA POSTOPERATİF 

MALİGNİTE ORANLARI 

Hüseyin Bakır* 

*Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Tokat 

Amaç: Bu çalışmada; tiroid nodülü nedeniyle tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB) yapılan ve 

histopatolojik inceleme sonucu tanı konulamayan hastalardan opere edilenlerin histopatolojik inceleme sonuçları 

ve malignite oranlarının değerlendirilmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2012 ile Aralık 2018 tarihleri arasında kliniğimizde TİİAB yapılan ve histopatolojik 

inceleme sonucu nondiagnostik olarak raporlanan 611 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Bu 

hastalardan 57’sine tiroid operasyonu uygulandığı görüldü. 3 hastanın verilerinde eksiklik olduğu için çalışmaya 

54 hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların; demografik bilgileri, en büyük nodül boyutu, kaç kez TİİAB 

yapıldığı, TİİAB sonuçları, operasyon şekli ve postoperatif histopatolojik inceleme sonuçları karşılaştırıldı.  

Bulgular: Çalışmaya alınan 54 hastanın 14’ü (%26) erkek, 40’ı (%74) kadındı. Erkeklerin yaş ortalaması 50,7 

iken kadınların yaş ortalaması 48,3 idi. 39 hastaya bilateral total tiroidektomi, 15 hastaya lobektomi uygulandı. 

Lobektomi uygulanan 2 hastanın patoloji sonucu malign gelmesi üzerine bu hastalara tamamlayıcı tiroidektomi 

yapıldı. Spesimenlerin histopatolojik inceleme sonuçlarında 12 (%22,2) hastada malignite tespit edildi. 

Erkeklerde malignite oranı %7,1 (1 hasta) iken kadınlarda bu oranın %27,5 (11 hasta) olduğu görüldü. 

Postoperatif histopatolojik incelemede malign nodüllerin ortalama boyutu 11mm, benign nodüllerin ortalama 

boyutu 28mm olarak bulundu. Tespit edilen tüm malign nodüller papiller veya mikropapiller karsinom iken 1 

hastada sağ tiroid lobunda mikropapiller karsinom saptanırken sol lobda malign mezenkimal tümör 

(leiyomyosarkom) saptandı. Postoperatif en sık görülen benign patoloji ise multinodüler kolloidal guatrdı. 

Sonuç: TİİAB, tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde uluslararası kılavuzlarca önerilen minimal invaziv ve 

maliyet-etkin bir yöntemdir. Görüntüleme ve biyopsi tekniklerindeki ilerlemelere rağmen TİİAB sonuçları %20 

civarında nondiagnostik gelmektedir. Çalışmamızda TİİAB sonucu nondiagnostik olan hastalarda malignite 

oranı %22,2 olarak bulunmuştur. Yüksek sayılabilecek bu malignite oranı nedeniyle TİİAB sonucu 

nondiagnostik olan hastalarda klinik ve radyolojik şüphe varsa mutlaka tekrar TİİAB yapılmasını, ikinci 

biyopsinin de tanısal olmaması durumunda ise malignite şüphesi devam ediyorsa cerrahi tedavinin gündeme 

getirilmesini öneriyoruz.  

Anahtar Kelimeler: Nondiagnostik, tiroid, İİAB, malignite 

 

SS-194 

POSTOPERATIVE MALIGNANCY RATES IN PATIENTS WITH 

NONDIAGNOSTIC THYROID FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY 
Aim: The aim of this study was to evaluate the postoperative histopathological examination results and the 

malignancy rates of patients who underwent nondiagnostic thyroid fine needle aspiration biopsy (TFNAB). 

Material and Methods: Between January 2012 and December 2018, the data of 611 patients who underwent 

TFNAB in our clinic and were reported as nondiagnostic were analyzed retrospectively. 57 of these 611 patients 

underwent thyroid surgery. 54 patients were included in the study because of lack of data in 3 patients. The 

demographic information, the largest nodule size, the number of times of FNAB, the results of FNAB, the type 

of operation and postoperative histopathological examination were compared. 

Results: 14 (26%) of 54 patients were male and 40 (74%) were female. The mean age of the males was 50.7 and 

the mean age of the females was 48.3. Bilateral total thyroidectomy was performed in 39 patients and lobectomy 

in 15 patients. Two patients who underwent lobectomy had counter lobe thyroidectomy due to malignant 
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pathology. The histopathological examination of the specimens revealed malignancy in 12 (22.2%) patients. The 

rate of malignancy in males was 7.1% (1 patient) and 27.5% (11 patients) in females. The mean size of the 

malignant nodules was 11 mm and the mean size of the benign nodules was 28 mm in the postoperative 

histopathological examination. All of the malignant nodules were papillary or micropapillary carcinoma, while 1 

patient had micropapillary carcinoma of the right thyroid lobe, malignant mesenchymal tumor (leiomyosarcoma) 

was detected in the left lobe. The most common postoperative benign pathology was multinodular colloidal 

guatar. 

Conclusion: TFNAB is a minimally invasive and cost-effective method recommended by international 

guidelines for the evaluation of thyroid nodules. Despite the advances in imaging and biopsy techniques, 

TFNAB results are around 20% nondiagnostic. In our study, the rate of malignancy in nondiagnostic TFNAB 

was 22.2%. We recommend that patients with nondiagnostic TFNAB results,  TFNAB should be done again 

because of the high rate of malignancy. if the second biopsy is also nondiagnostic and the clinical and 

radiological malignancy suspicion persists, surgical treatment should be considered . 

Key Words: Nondiagnostic, thyroid, FNAB, malignancy 
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SS-195 

HEMŞİRELERDE HİPERTANSİYON SIKLIĞI,  DEPRESYON VE 

ANKSİYETEYLE İLİŞKİSİ 

Orhan COŞKUN*, Aslı ÇURGUNLU* 

*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, İstanbul 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde çalışan hemşirelerde hipertansiyon sıklığını araştırmak, 

hipertansiyonun anksiyete ve depresyonla ilişkisini değerlendirmektir. 

Hastalar ve Metod: Çalışmaya Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden tüm 

hemşireler dahil edildi. Hipertansiyon saptanan hemşirelere ve hipertansif olmayan hemşirelerden oluşan kontrol 

grubuna; depresyon ve anksiyete durumlarını değerlendirmek için Beck depresyon ölçeği, HAD ölçeği, Spielberger 

öfke ölçeği uygulandı.  

Bulgular: Cerrahpaşa Tıp Fakültesin’de çalışan 840 hemşireden çalışmaya katılmayı kabul eden 820 hemşire tarandı 

ve 62 hemşirede hipertansiyon saptandı. Hipertansiyon sıklığı  %7,56 olarak tespit edildi. Hipertansiyonu olan grupta 

HAD ölçeğiyle yapılan değerlendirmede   %27,4’ünde anksiyete,  %30,6’sında depresyon saptandı. Kontrol grubunda 

ise HAD ölçeğiyle yapılan değerlendirmede  %24,2’sinde anksiyete ve %30,6’sında depresyon saptandı. Beck 

depresyon ölçeği ile yapılan değerlendirmedeyse hipertansif grup ve kontrol grubunda depresyon sıklığı %22,6 

bulundu. Her iki grupta da depresyon sıklığı topluma göre artmış olarak bulundu. Fakat HAD anksiyete ve depresyon, 

Beck depresyon ve Spilberger öfke ölçeği ile yapılan karşılaştırmada gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. 

Sonuç: Hemşirelik stresli bir meslektir ve bizim çalışmamızda da depresyon sıklığını topluma göre artmış olarak 

bulduk. Fakat hipertansif ve normotansif gruplar karşılaştırıldığında; depresyon, anksiyete ve öfke düzeyleri arasında 

anlamlı fark bulunmadı.  

Anahtar kelimeler: Hipertansiyon, depresyon, anksiyete, hemşire 

SS-195 

THE PREVALENCE OF HYPERTENSION IN NURSES, RELATİONSHİP 

WİTH DEPRESSION AND ANXIETY 
Aim:  The aim of this study is to define the prevalance of hypertension among nurses working at the Cerrahpasa 

Medical Faculty and the relationship between hypertension and  anxiety and depression. 

Methods:  Nurses working in Cerrahpasa Medical Faculty Hospital  who agreeded to participate to the study were 

included. To measure the depression and anxiety status of hypertensive nurses and the control group without 

hypertension Beck depression scale, HAD scale, Spielberger anger scale were performed. 

Result:  From 840 nurses who work in Cerrahpaşa Medical Faculty, 820 nurses accepted to participate and were 

included to the study. Hypertension was detected in 62 nurses and the prevalance of hypertension was 7,56%. 

According to HAD scale evaluation, the incidence of anxiety was 27,4% and the incidence of depression was 30,6% in 

hypertensive patients. In the control group, according to the HAD scale evaluation the incidence of anxiety was 24,2% 

and the incidence of depression was 30,6%. According to Beck depression scale, the incidence of of depression 

was %22,6 both in the hypertension and the control groups. In both groups, the incidence of depression was found to 

be increased than the community but, in hypertensive and control groups HAD anxiety and depression, Beck 

depression and anger scales with Spilberger didn’t show significant differences. 

Conclusion: Nursing is a stressful profession group and in our study the incidence of depression among nurses was 

greater than that of community. But when hypertensive and normotensive groups were compared; there were not 

significant differences in depression, anxiety and anger status among the two groups. 

Keywords: Hypertension, depression, anxiety, nurse  
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SS-196 

ERİŞKİNLERDE İNFLUENZA AŞISI YAPILMA SIKLIĞI VE AŞI 

ETKİNLİĞİ 

Ayşe Kevser DEMİR*
 

* 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Tokat 

 

Amaç: Yaşlı ve kronik hastalığı olan bireylerde influenza enfeksiyonlarına bağlı hastanede yatış ve mortalite 

oranı fazla olmakla birlikte bu hastalığın tedavi maliyetli de önemli bir problem oluşturmaktadır. İleri yaş ve 

kronik hastalığı olan bireylerde influenza enfeksiyonuna karşı aşılanma bu nedenle önerilmektedir. İnfluenza 

aşısının etkinliği ve yan etkileri konusunda şüphelerin olması gibi sebeplerle erişkinlerde hedeflenen grupların 

ancak %10-20’si aşılanabilmektedir. Bu çalışmada aşı önerilen erişkinlerde influenza aşısı yaptırma sıklığını 

belirlemek, aşının etkinliğini ve aşıya bağlı olası yan etkileri tespit etmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntemler: Kasım 2017 ve Nisan 2018 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Hastalıkları 

polikliniklerine başvuran influenza aşı endikasyonu olan ve aşı önerilen 40 erişkin hasta çalışmaya dahil edildi. 

Hastaların demografik özellikleri, daha önce influenza aşısı öyküsü, aşı yaptırma oranı, aşı yapılan kişilerde 

aşının etkinliği ve olası yan etkiler kaydedildi. Aşı etkinliği bir önceki yıla göre hastane başvuru sayısı, 

antibiyotik kullanım sıklığı ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatış sıklığında azalma olup olmaması 

kriterilerine göre değerlendirildi. 

Bulgular:  Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 67,4±10,1 idi. Hastaların 10’u kadın (%25) 30’u 

erkek (%75) idi. Hastaların 32’sinde (%80) KOAH, 12’sinde (%30) diyabetes mellitus, 10’unda (%25) koroner 

arter hastalığı, 4’ünde (%10) akciğer kanseri ve 2’sinde (%5) kronik karaciğer hastalığı vardı. Hastaların 18’ine 

(%45) daha önce aşı önerilmişti. Aşı önerdiğimiz 24 (%60) hasta influenza aşısı yaptırdı. Aşı yaptıran hastaların 

tamamında hastaneye başvuru ve hastaneye yatma sayısında azalma ile antibiyotik kullanımında azalma olduğu 

tespit edildi. Hiçbir hastada aşıya bağlı ciddi bir yan etki tespit edilmedi. Aşı yaptırmayan 16 hastanın 8’inin 

(%50) unutma, 5’inin (%31) aşının faydasının olmayacağını düşünmesi ve 3’ünün (%19) ise önemsemediği için 

aşı yaptırmadığı tespit edildi.  

Sonuç: Kronik hastalığı olan ve ileri yaş bireylerde influenza enfeksiyonları ağır seyretmektedir. Bu hastalarda 

influenza aşısı enfeksiyon sıklığını, enfeksiyona bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltır, ekonomik kazanımlar 

sağlar. Erişkin aşılama konusunda doktor ve hastalarda farkındalığın artırılmasına ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Erişkin aşılama, influenza aşısı, kronik hastalık, ileri yaş 

 

SS-196 

THE FREQUENCY OF INFLUENZA VACCINATION AND VACCINE 

EFFICACY IN ADULTS 
Introduction: Hospitalization and mortality rates due to influenza infections are high in elderly and chronic 

patients, therefore treatment cost of this disease is an important problem. Vaccination against influenza infection 

is therefore recommended in individuals with advanced age and chronic disease. However, only 10-20% of the 

targeted groups can be vaccinated in adults due to the efficacy and suspicion of side effects of influenza vaccine. 

The aim of this study was to determine the prevalence of influenza vaccination in vaccine-recommended adults, 

to determine the efficacy of the vaccine and the possible side effects associated with the vaccine. 

Methods: Forty adult patients with influenza vaccine indications who were admitted to Gaziosmanpaşa 

University Internal Medicine outpatient clinics between November 2017 and April 2018 were included in the 

study. The demographic characteristics of the patients, the history of influenza vaccination, the rate of 

vaccination, the efficacy of the vaccine and possible side effects were recorded. Vaccine efficacy was evaluated 

according to the number of hospital admissions, frequency of antibiotic use and whether there was a decrease in 

the frequency of hospitalization due to infection. 
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Results: The mean age of the patients included in the study was 67.4 ± 10.1. Ten patients (25%) were male and 

30 (75%) were female. 32 patients (80%) had COPD, 12 (30%) had diabetes mellitus, 10 (25%) had coronary 

artery disease, 4 (10%) had lung cancer and 2 (5%) had chronic liver.  Eighteen (45%) of the patients had 

previously been offered a vaccine. A total of 24 (60%) patients were vaccinated. All of the patients who received 

vaccination had a decrease in the number of hospital admissions and hospitalization, and a decrease in antibiotic 

use. No serious side effects were detected in any patient. Of the 16 patients who were not vaccinated, of them 8 

(50%) were due to forgotten, 5 (31%) did not believe in the benefit of the vaccine and 3 (19%) did not care. 

Conclusion: Influenza infections are more severe in patients with chronic disease and older age. In these 

patients, influenza vaccine reduces the frequency of infection, morbidity and mortality related to infection, and 

provides economic gains. There is a need to raise awareness among physicians and patients about adult 

vaccination. 

Keywords: Adult vaccination, influenza vaccine, chronic disease, advanced age 
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KONYA'DA YAŞAYAN ANNELERİN BİYOLOJİK SIVILARINDA 

BESİN KAYNAKLI miRNA VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Nejla ÖZER
*
, Mehmet GÜRBİLEK

**
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*
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbı Biyokimya AD. 

*** 
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp AD. 

****
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. 

***** 
Selçuk Üiversitesi Tıbbi Genetik AD. 

******
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD. 

 

Amaç: Bu çalışmada, emziren annelerden eş zamanlı alınmış olan plazma ve anne sütü gibi biyolojik sıvılarda, 

annelerin günlük diyetlerinde tükettikleri gıdalara ait miRNA varlığı araştırılmıştır. 

Gereç ve yöntemler: Laktasyonunun 1-12 aylarındaki, sağlıklı ve gönüllü 11 emziren anne çalışmaya dahil 

edilmiştir. Annelerden alınan plazma örnekleri ile süt örneklerinin lipid ve lipid altı kısımlarında besinsel 

miRNA varlığı RT-PCR yöntemi ile araştırılmıştır. Ardından varlığı tespit edilen miRNA'ların insanda etki 

edebileceği mRNA ve yolaklar veri tabanlarından araştırılmıştır. 

Bulgular: Mdm-miR171i, mdm-miR7121d, sly-miR169c, sly-miR156a, osa-miR168a-5p, tae-miR167a, gma-

miR1520d ve gma-miR156b için hem plazma, hem de süt örneklerinde anlamlı ekspresyon tespit edilmiştir. Sly-

miR169b, osa-miR168a-3p, osa-miR156a ve tae-miR159b için plazmada anlamlı miktarda ekspresyon tespit 

edilirken, süt örneklerinde anlamlı ekspresyon gözlenmemiştir. Mdm-miR858, mdm-miR399a, tae-miR167b ve 

tae-miR159a için hiçbir örnekte anlamlı ekspresyon gözlenmemiştir. Veri tabanlarında yapılan karşılaştırma 

sonucu, plazmada tespit edilen besinsel miRNA'ların bazı insan mRNA'larının 3' UTR bölgesi ile yüksek oranda 

baz eşleşmesi gösterdiği tespit edilmiştir. 

Sonuç: Besinsel miRNA'nın insan plazması ve anne sütüne geçtiği, ancak bu geçişin miRNA'ların bazıları için 

gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Yine bu miRNA'ların insanda pek çok yolak üzerine etkili olabileceği tespit 

edilmiştir. Öte yandan miRNA'ların geçiş mekanizmalarının tespiti ve insan metabolizmasındaki rollerinin kesin 

olarak gösterilebilmesi için çok daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: miRNA, anne sütü, diyet 
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INVESTIGATION OF DIETARY miRNA PRESENCE IN BIOLOGICAL 

FLUIDS OF MOTHERS LIVING IN KONYA 
Introduction: In this study, the presence of food-borne miRNAs that mothers consume on their daily diet has 

been investigated in biological fluids such as plasma and milk which are taken simultaneously. 

Methods: Healthy and voluntary 11 lactating mothers from 1-12 months of lactation were included in the study. 

The presence of nutritional miRNAs in plasma and milk (milk lipid and skim milk fractions) samples was 

investigated by RT-PCR. Then, mRNAs and pathways in which the presence of miRNAs that have been 

identified can act in the human body were searched from databases. 

Results: Significant expression was detected in both plasma and milk samples for mdm-miR171i, mdm-

miR7121d, sly-miR169c, sly-miR156a, osa-miR168a-5p, tae-miR167a, gma-miR1520d and gma-miR156b. 

Significant amounts of expression were detected in the plasma for sly-miR169b, osa-miR168a-3p, osa-miR156a 

and tae-miR159b, but no significant expression was observed in milk samples. No significant expression was 

observed in any of the samples for mdm-miR858, mdm-miR399a, tae-miR167b and tae-miR159a. As a 
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comparison with the databases, it was determined that the nutritional miRNAs detected in the plasma showed 

high base matching with the 3 'UTR region of some human mRNAs. 

Conclusion: It has been determined that nutritional miRNA passes to human plasma and breast milk, but this 

transition does not occur for some miRNAs. It has also been found that these miRNAs can be effective on many 

pathways in humans. On the other hand, much more comprehensive studies needs to be done in order to 

detection of miRNA transition mechanisms and to clearly demonstrate their role in human metabolism. 

KeyWords: miRNA, breast milk, diet 
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SS-198 

DİNAPENİK KORONER YOĞUN BAKIM HASTALARINDA TEMEL 

GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ 

* İsmail ÖZSOY, ** Buse ÖZCAN KAHRAMAN, *** Turhan KAHRAMAN, **** Aylin TANRIVERDİ, 

** Serap ACAR, ***** Bihter ŞENTÜRK, ***** Ebru ÖZPELİT, ***** Bahri AKDENİZ, ** Sema 

SAVCI 
*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Kırşehir 

**
Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir 

***İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir 
****

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir 

*****Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

 

Amaç: Dinapeni, nörolojik ve kas hastalığı olmaksızın kas kuvvet kaybının olması olarak tanımlanmaktadır. 

Dinapeni tanısı beden kütle indeksi ve el kavrama kuvveti değerlerine bakılarak konulmaktadır. Kas kuvvet 

kaybı özellikle de el kavrama kuvvetindeki azalmalar yoğun bakım hastalarında mortalite ve morbiditenin en 

önemli belirleyicilerinden gösterilmektedir. Bununla birlikte koroner yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda 

dinapeninin temel günlük yaşam aktivitelerine etkileri bilinmemektedir. Bu nedenle, çalışmanın amacı, 

dinapenik olan ve olmayan koroner yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda temel günlük yaşam aktivitelerinin 

karşılaştırılmasıydı. 

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya koroner yoğun bakım ünitesinde yatan dinapenik (n=21) ve dinapenik olmayan 

(n=19) olmak üzere toplam 40 katılımcı dâhil edildi. Katılımcıların el kavrama kuvveti el dinamometresi ile 

değerlendirildi. Dinapeni sınıflandırılmasında, Fried ve ark.yaptıkları çalışma referans olarak alındı. Günlük 

yaşam aktiviteleri değerlendirmek için Katz günlük yaşam aktiviteleri ölçeği kullanıldı. 

Bulgular: Dinapenik olan ve olmayan yaşlı bireylerin yaşları benzerdi (p>0.05). Dinapenik olan ve olmayan 

bireylerin Katz günlük yaşam aktiviteleri ölçeği ortanca skoru sırası ile 4 ve 5 idi. Dinapenik olan grupta Katz 

günlük yaşam aktiviteleri ölçeği skoru istatistiksel olarak daha düşüktü (p=0.015). 

Sonuç: Çalışma sonucunda dinapenik olan koroner yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda temel günlük 

yaşam aktivitelerinin azaldığı bulundu. Koroner yoğun bakım hastalarında dinapenin varlığı temel günlük yaşam 

aktivitelerinin kısıtlanmasına neden olabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dinapeni, yoğun bakım, günlük yaşam aktiviteleri 

 

SS-198 

BASIC ACTIVITIES OF DAILY LIVING IN DYNAPENIC CORONARY 

INTENSIVE CARE PATIENTS 
Introduction: Dynapenia is defined as the loss of muscle strength without neurological and muscle disease. The 

diagnosis of dynapenia is made by looking at body mass index and hand grip strength values. Reductions in 

muscle strength, especially hand grip strength, are the most important predictors of mortality and morbidity in 

intensive care patients. However, the effects of dynapenia on basic activities of daily living are not known in 

patients hospitalized in the coronary intensive care unit. Therefore, the aim of the study was to compare the basic 

daily living activities in patients who were hospitalized in the dynapenic and non- dynapenic coronary intensive 

care unit. 

Methods: A total of 40 participants that hospitalized in the dynapenic (n = 21) and non- dynapenic (n = 19) 

coronary intensive care unit were included in the study. Hand grip strength of the participants was evaluated by 

hand dynamometer. In the classification of dynapenia, Fried et al.’ study was taken as reference. To evaluate 

daily living activities, the scale of Katz activities of daily living was used. 
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Results: The age of the dynapenic and non- dynapenic individuals were similar (p> 0.05). The median score of 

the Katz daily living activities scale was 4 and 5, respectively. The scores of daily living activities scale of the 

Katz were statistically lower in the dynapenic group (p = 0.015). 

Conclusion: As a result of the study, it was found that the basic activities of daily living decreased in the 

patients with dynapenia who were hospitalized in the coronary intensive care unit. The presence of the 

dynapenia may limit the activities of basic daily living in coronary intensive care patients. 

Key words: Dynapenia, intensive care, activities of daily living 
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SS-199 

GASTROİNTESTİNAL NÖROENDOKRİN NEOPLAZİLERİN 

HİSTOPATOLOJİK VE KLİNİK BULGULARININ ANALİZİ 

*Nermin Gündüz 

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü 

 

Amaç: Nöroendokrin neoplaziler, vücutta pek çok sistem ve organda bulunan nöroendokrin hücrelerden 

kaynaklanan, nadir görülen heterojen bir neoplazi grubudur. Ancak bu tümörlerin iyi diferansiye olanlarının da 

metastaz yapma potansiyeli bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, gastrointestinal sistem kaynaklı nöroendokrin 

neoplazilerin tanı oranının artırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2016- Şubat 2019 yılları arasında gastrointestinal sistem yerleşimli nöroendokrin 

neoplazi tanısı konulan 46 olgunun verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Vakaların tümüne 

immunhistokimyasal olarak kromogranin A, sinaptofizin gibi nöroendokrin belirteçler ve ki-67 uygulanmıştır. 

Çalışma kapsamına alınan tüm olgular Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2017’ye göre sınıflandırıldı. Olguların 

yerleşim yeri, histolojik tipi, derece ve endoskopik bulguları değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Yaşları 10 ile 80 yıl arasında değişen, 26’sı erkek, 20’si kadın 46 olgunun 23’ü (%50) mide, 15’i 

(%33) appendiks, 7’si (%15) rektum, 1’i (%2) sağ kolon yerleşimliydi. Mide kaynaklı nöroendokrin 

neoplazilerin 20’si (%86,95)  nöroendokrin tümör (NET) derece 1, 1’i (%4,34) NET derece 2 ve 2’si (%8,69) 

nöroendokrin karsinom (NEK) derece 3 küçük hücreli tipti. Appendiks ve rektum yerleşimli vakaların tümü NET 

derece 1’di. Sağ kolon yerleşimli bir vakamız olup, NEK derece 3, büyük hücreli tipti. Tüm olgularda tümör 

hücrelerinde kromogranin A ve sinaptofizin gibi nöroendokrin belirteçlerle pozitif immünreaktivite izlenmişti. 

Endoskopik bulgular incelendiğinde; midede 9’u (%39,1) polip, 9’u (%39,1) kitle, 4’ü (%17,3) gastrit, 1 (%4,34) 

tanesi sarımtırak lezyon; rektumda 5’i (%71,4) polip, 2’si (%28,6) sarımtırak lezyon ve sağ kolonda kitle gibi 

değişik ön tanıları vardı. Appendektomi materyallerinin tümü akut appendisit ön tanısı ile laboratuvarımıza 

gönderilmişti.  

Sonuç: Klinisyen ve patolog iletişim halinde olup, sonuçları birlikte değerlendirdiğinde bu nadir tümörlerin 

farkındalığının ve tanınabilirliğinin artacağı kanaatine varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Gastrointestinal sistem, nöroendokrin neoplazm, tanı 

 

SS-199 

ANALYSIS OF THE HISTOPATHOLOGICAL AND CLINICAL 

FINDINGS OF GASTROINTESTINAL NEUROENDOCRINE 

NEOPLASIAS 

Introduction: Neuroendocrine neoplasias are a rare heterogeneous group of neoplasms that originate from 

neuroendocrine cells found in many systems and organs in the body. It has the potential to metastasize even in 

well differentiated ones. The aim of this study is to increase the diagnosis rate of neuroendocrine neoplasms 

originating from the gastrointestinal tract. 

Methods: The data of 46 cases diagnosed as gastrointestinal tract neuroendocrine neoplasia were evaluated 

retrospectively between January 2016 and February 2019.  Neuroendocrine markers such as chromogranin A, 

synaptophysin and ki-67 were applied to all cases. All cases were classified according to the World Health 

Organization (WHO) 2017. The location, histologic types, grade and endoscopic findings of the cases were 

evaluated. 
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Results: Of the 46 patients of which 26 were male and 20 were female, with ages ranging from 10 to 80 years, 

according to location  23 (50%)  stomach, 15 (33%)  appendix, 7 (15%) rectum and 1 (2%)  right colon 

neuroendocrine neoplasms were detected. Twenty (86,95%) of  neuroendocrine neoplasms of the stomach   were 

grade 1 neuroendocrine tumor (NET), 1 (4,34%) of 23 was grade 2 NET and 2 (8,69%) were grade 3 

neuroendocrine carcinoma (NEC) small cell type. All cases of appendix and rectum were grade 1 NET. 

Whereas, on right colon, grade 3 NEC large cell type was diagnosed. All cases were positively stained with 

neuroendocrine markers such as chromogranin A and synaptophysin. When the endoscopic findings are 

examined;  preliminary diagnoses were variable such as polyp  9 (39,1%), mass 9 (39,1%),  gastritis 4 (17,3%),  

yellowish lesion  1 (4,34%)  in stomach;  polyp 5 (71,4%) , yellowish lesion 2 (28,6%)  in rectum and  mass in 

right colon.  Appendectomy materials were all sent to our laboratory with a prediagnosis of acute appendicitis. 

Conclusion: If the clinician and pathologist were in communication and evaluated the results together the 

awareness and recognition of these rare tumors would increase. 

KeyWords: Gastrointestinal tract, neuroendocrine neoplasm, diagnosis 
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SS-200 

DİZ EKLEMİNDEKİ KIKIRDAK LEZYONLARININMİKROKIRIK 

YÖNTEMİ İLE TEDAVİSİNİN KLİNİK SONUÇLARI 

Necmi Cam
*
, Mehmet Ali Talmaç*, Osman Tuğrul Eren

* 

*
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, İstanbul 

 

Amaç:  İyileşme potansiyeli zayıf olan diz eklemindeki kıkırdak lezyonlarının mikrokırık yöntemi ile tedavi 

sonuçlarını değerlendirmek. 

Gereç ve yöntemler:  Diz ekleminde kıkırdak lezyonu olan ve mikrokırık yöntemi ile tedavi uygulanan 26 

hastanın klinik sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışma grubumuzu oluşturan 26 hastanın 13’ü (%50) kadın, 13’ü 

(%50) erkek ve yaş ortalamaları 48.6 (dağılım; 16-73 yıl) yıl idi. Çalışma grubuna dizilim kusuru olan veya bağ 

yaralanması nedeni ile tedavi uygulanmış olan hastalar dahil edilmedi. Hastaların fonksiyonel durumlarının, 

aktivite düzeylerinin ve yapılan ameliyattan memnuniyetlerinin değerlendirilmesi amacı ile klinik muayenenin 

yanında, Lysholm diz skoru, Tegner aktivite skoru ve hasta memnuniyet skalası kullanılmıştır. Değerlendirmeler 

ameliyat öncesinde ve hastaların son kontrollerinde yapılmıştır. 

Bulgular: Ortalama takip süresi 16.8 (dağılım; 2–41 ay) aydı. Hastalarımızın ameliyat öncesi Lysholm skor 

ortalaması 62.6 (dağılım; 37–78) olarak bulundu. Ameliyat sonrası, son kontrolde Lysholm skor ortalaması 89.6 

(dağılım; 55–100) olarak tespit edildi. Ameliyat öncesi Tegner aktivite skor ortalaması 1.6 (dağılım; 1–3) olarak 

bulundu. Ameliyat sonrası, son kontrolde Tegner aktivite skor ortalaması 3.7 (dağılım; 1–9) olarak tespit edildi. 

Tedavi sonucunda hastalarımızın Lysholm skor ortalamalarında 27 puanlık, Tegner aktivite skor ortalamalarında 

2.1 puanlık bir artış saptandı.  Ameliyat sonrası son kontrolde, hastaların %80.68’sı hasta memnuniyet gösterge 

çizelgesinde 8 veya daha yukarı bir değeri işaretledi. 

Sonuç:  Mikrokırık yönteminin kolay uygulanabilir, komplikasyon oranının az, düşük maliyetli ve sadece genç 

hastalarda oluşan kıkırdak lezyonlarında değil, uygun endikasyon verilerek uygulandığında ileri yaşta oluşan 

kıkırdak lezyonlarının tedavisinde de başarılı olduğu sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Diz, Mikrokırık, Kıkırdak. 

 

SS-200 

OUTCOMES OF THE MİCROFRACTURE TECHNİQUE FOR THE 

KNEE CHONDRAL LESİONS 
Introduction: The aim of this study was to evaluate the results of treatment with microfracture technique of the 

knee cartilage lesions that has limited healing potential 

Methods: The clinical results of 26 patients with cartilage lesion in the knee joint treated with microfracture 

technique were evaluated. There were 13 females and 13 males with mean age of 48.6 years (range from 16 to 

73 years). The study group was not included in patients with mechanical alignment problems or who were 

treated because of ligament injury. Lysholm knee score, Tegner activity score and patient satisfaction scale were 

used to evaluate the functional status, activity levels and satisfaction of the patients. Evaluations were made 

before the operation and at the final follow-up of the patients. 

Results: The average follow-up period was 16.8  months (ranged from 2 to 41 months). The mean Lysholm 

score of our patients was 62.6  (range from 37 to 78) preoperatively. The mean postoperative Lysholm score was 

89.6(range from 55 to 100). The mean Tegner Activity score of our patients was 1.6  (range from 1 to 3) 

preoperatively. The mean postoperative Tegner Activity score was 3.7(range from 1 to 9). As a result of the 

treatment, the increase in the mean score of Lysholm was 27 points and the mean increase in Tegner activity 

score was found as 2.1 points . At the postoperative follow-up, 80.68% of the patients marked a value of 8 or 

higher on the patient satisfaction indicator chart.  



 

 280 
 

Conclusion: It was concluded that the microfracture method is easy to aply, and the complication rate is low, 

low cost and successful in the treatment of knee cartilage lesions in young patients and in older patients when 

given the appropriate indication. 

KeyWords: Knee, Microfracture, Chondral. 
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SS-202 

NON-SPESİFİK BEL AĞRILI YAŞLILARDA 'CORE' ENDURANSI VE 

AĞRI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Gülşah Özsoy*, İsmail Özsoy**, Öznur Büyükturan**, Buket Büyükturan**, Caner Karartı**,  

Senem Şaş***,  Nursen İlçin**** 

*
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Kırşehir 

**
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Kırşehir 

***
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırşehir 

****Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir 

 

Amaç: Non-spesifik bel ağrısı, sinir kökü basısı veya altında yatan ciddi bir durum olmaksızın bel bölgesinde 

oluşan semptomlar olarak tanımlanır. Yaşlanma ile birlikte görülme sıklığı artmaktadır. Non-spesifik bel ağrılı 

bireylerde ‘core’ bölgesindeki değişimler belirtilmiş olmakla birlikte ağrının ‘core’ enduransı ile ilişkisi non-

spesifik bel ağrısı olan yaşlı bireylerde bilinmemektedir. Bu nedenle çalışmanın amacı, non-spesifik bel ağrısı 

olan yaşlı bireylerde 'core' enduransı ve ağrı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya non-spesifik bel ağrısı olan 25 (16 kadın, 9 erkek) altmış beş yaş üstü yaşlı 

birey dahil edildi. Katılımcıların ‘core’ enduransı Köprü Kurma Testi (KKT) ile değerlendirildi. Ağrının şiddeti 

Vizüel Analog Skala (VAS) ile değerlendirildi. Ağrının eşiği ve toleransı elektronik algometre ile ölçüldü. 

İstatistiksel analiz SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences, Chicago, ABD) kullanılarak yapıldı. 

Sonuçlar arasındaki ilişki Spearman Korelasyon katsayısı ile analiz edildi. 

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortanca değeri 67.00 yıldı. KKT süresi ile ağrı eşiği (r=0.782, 

p<0.001) ve ağrı toleransı (r=0.748, p<0.001)  arasında güçlü ve pozitif bir ilişki bulundu. VAS skoru ve KKT 

süresi arasında istatistiksel olarak ilişki yoktu (p>0.05). 

Sonuç: Non-spesifik bel ağrısı olan yaşlı bireylerde 'core' enduransı ve ağrı eşiği-toleransı arasında güçlü bir 

ilişki bulundu. Non-spesifik bel ağrılı bireylerde ‘core’ enduransının ağrı ile ilişkisini inceleyen daha çok sayıda 

katılımcının yer alacağı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Non-spesifik bel ağrısı, yaşlı, 'core' endurans 

 

SS-202 

THE RELATIONSHIP BETWEEN 'CORE' ENDURANCE AND PAIN IN 

ELDERLY WITH NON-SPECIFIC LOW BACK PAIN  
 

Introduction: Non-specific low back pain is defined as symptoms occurring in the lumbar region without nerve 

root compression or underlying serious condition. The incidence of it is increasing with aging. Although the 

changes of the 'core' area are indicated in non-specific low back pain patients, the relationship between the core 

endurance and pain is not known in elderly individuals with non-specific low back pain. Therefore, the aim of 

this study was to investigate the relationship between 'core' endurance and pain in elderly individuals with non-

specific low back pain. 

Methods: Twenty five (16 female, 9 male) elderly people with non-specific low back pain above sixty-five was 

included in the study. The 'core' endurance of the participants was evaluated with the Bridge Test (BT). Pain 

severity was assessed by Visual Analogue Scale (VAS). The threshold and tolerance of pain were measured by 

electronic algometry. Statistical analysis was performed using SPSS 20.0 (Statistical Package for Social 

Sciences, Chicago, USA). The relationship between the results was analysed by Spearman Correlation 

Coefficient. 
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Results: The median age of the participants was 67.00 years. There was a strong and positive relationship 

between the duration of BT and pain threshold (r = 0.782, p <0.001) and pain tolerance (r = 0.748, p <0.001). 
There was no statistically significant relationship between VAS score and duration of BT (p> 0.05). 

Conclusion: In the study, a strong relationship was found between 'core' endurance and pain threshold-tolerance 

in elderly individuals with non-specific low back pain. There is a need for studies involving more participants 

examining the relationship between ‘core’ endurance and pain in patients with non-specific low back pain. 

Key Words: Non-specific low back pain, elderly, core endurance 
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SS-203 

TRAVMATİK KORNEAL ABRAZYONU OLAN HASTALARIN 

TEDAVİSİNDE DEXPANTHENOL KULLANIMININ HASTA 

KONFORUNA OLAN ETKİSİ 

Esra VURAL*, Deniz KILIÇ
*
  

*
 Kayseri City Hospital, Department of Ophthalmology, Kayseri. 

 

Amaç: Kornea abrazyonları (KA) tedavisinde Dexpanthenol kullanımının göz ağrısını azaltmada rolü olup 

olmadığını araştırmak. 

Yöntem: Bu klinik çalışmaya, KA tanısı almış 38 hasta dahil edildi. Ayrıntılı bir oküler muayene yapıldı ve 

görsel analog skala (VAS) skoru kullanılarak ağrı şiddeti değerlendirildi. Hastalar rastgele 2 gruba ayrıldı. Grup 

1'de denekler sadece topikal ofloksasin% 0.3 ile tedavi edilirken, grup 2'deki denekler topikal ofloksasin% 0.3 ve 

dekspantenol ile tedavi edildi. Takip muayenelerinde yabancı cisim hissi, fotofobi, aşırı lakrimasyon ve VAS 

kaydedildi. 

Bulgular: 20 hasta 1. grubta, 18 hasta ise 2. Grubta yeraldı. Her vizitte VAS skorlarında gruplar arasında anlamlı 

fark vardı (tek yönlü ANOVA p <0,005). VAS skorları grup 2'de daha düşüktü. İki grup arasında fotofobi, 

yabancı cisim hissi, aşırı lakrimasyon açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (Ki-kare testi p> 0.05). 

Sonuç: KA'ların tedavisinde topikal dekspantenol kullanılması ağrı hissini azaltmaktadır. Bununla birlikte, 

bulgularımızın daha büyük serilerde yapılacak çalışmalar ile doğrulanması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Travmatik kornea abrazyonları, Dexpanthenol, Görsel analog skala. 

SS-203 

EFFECT OF DEXPANTHENOL ON PATIENT COMFORT IN 

TREATMENT OF TRAUMATIC CORNEAL ABRASIONS 

 

Aim: To investigate if the use of Dexpanthenol could play a role in the relief of pain in the treatment of corneal 

abrasions (CA).  

Methods: In this clinical study patients presenting to the Eye Clinic at Kayseri City Hospital between January 1 

2018, and December 1 2018 with traumatic CAs of less than 24 hours' duration were conducted. 38 patients with 

a diagnosis of CA were included. Foreign body sensation, photophobia, and excessive lacrimation were 

recorded. Pain severity was assessed using a visual analogue scale (VAS) score. The patients were randomly 

assigned into 2 groups. In group 1, subjects were treated with only topical ofloxacin %0.3 while subjects in 

group 2 were treated with topical ofloxacin %0.3 and dexpanthenol (Recugel ®, Canada).  Foreign body 

sensation, photophobia, and excessive lacrimation were documented at follow up examinations (first, third and 

seventh day after trauma).  On each visit, VAS was used to assess the pain severity. 

Results: 20 patients were allocated into group 1 and 18 patients were allocated into group 2. The mean age of 

patients was 29.4 (8-49). 27 of these patients were men (%71.05). At each visit, there were significant 

differences in VAS scores between the groups (one way ANOVA p<0.005).VAS scores were lower for the 

patients who were treated with dexpantheanol (group 2) compared to the other group .There were no statistically 

significant differences between two groups in terms of photophobia, foreign body sensation, excessive 

lacrimation (Chi-squared test p >0.05). All patients were free of any complications. 

Conclusion: For those patients with CAs adding topical dexpanthenol to the treatment regimen will permit faster 

pain relief and offers the physician another option in treating CAs. Further investigations should be performed 
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with a larger number of patients to evaluate the incidence of complications and epithelial healing associated with 

dexpanthenol. 

Key words: Traumatic corneal abrasions, Dexpanthenol, Visual analogue scale.  
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SS-206 

PROSTATİK ADENOKARSİNOMADA CD44 EKSPRESYONU: 

GLEASON GRADE BÜYÜME PATTERNLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ 

Mahi Balcı* 

*Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji ABD, Kırıkkale 

 

Amaç : CD44, kök hücreler için bir belirteç olarak tanımlanmıştır. Prostat glandında bazal hücrelerin yapısının 

korunmasında çok önemli bir işlevi vardır.  Hücre yüzeyi adezyon molekülü olan CD44'ün, prostat 

karsinogenezinde önemli bir rol oynadığı öne sürülmüş, ancak çalışmalar çelişkili sonuçlar vermiştir. Bu 

çalışma, farklı Gleason büyüme patternlerine sahip tümörler  ve hiperplastik glandlar arasında CD44 ekspresyon 

derecesini değerlendirmek için yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, farklı Gleason derecelerini ve benign prostat hiperplazisi olgularını içeren toplam 

80 arşiv doku örneği dahil edilmiştir. Çalışma grupları; benign hiperplazi (20), grade 3 (20) ve grade 4 (20) ve 

grade 5 (20) büyüme paternlerinden oluşturulmuştur . İmmünskorlama, CD44 ile boyanan hücrelerin yüzdesi ile 

boyanma yoğunluğunun çarpımının hesaplanmasına dayanılarak değerlendirilmiştir.  Kruskal Wallis testi 

kullanılarak ortalama değerler ve anlamlılık testi elde edilmiş olup 0.05'ten düşük olasılık değerleri, anlamlı 

kabul edilmiştir.  

Bulgular:  CD44 , benign hiperplastik dokuların çoğunda, karsinoma vakalarına kıyasla,  daha yaygın ve yoğun 

boyanma göstermiştir  (P değerleri <0.01 ile 0.005 arasında değişmiştir).  Histolojik derece arttıkça CD44 

ekspresyonu azalmıştır.  Pattern 3 tümörlerinde, pozitif boyanan hücrelerin yüzdesi, pattern 4 den daha yüksek 

bulunmuştur (P <0.01).  Pattern 5 tümörlerde, CD44 ile pozitiflik saptanmamıştır. Ayrıca,  pattern 4 

tümörlerinde, CD44 ile reaksiyona giren nadir hücre popülasyonu izlenmiştir.  Boyanma skorunda, pattern 4 ve 

5  arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (P = 0.278). 

Sonuç:  CD44 ekspresyonu, yüksek Gleason derecelerinde azalma göstermiştir. Aksine, iyi farklılaşmış tümör 

tiplerinde, stromal ligandları ile etkileşerek polarizasyonu ve lümen oluşumunu destekleyen CD44 + bazal 

benzeri hücreler izledik. CD44 kaybının, fonksiyonel hücre dışı matriks adezyon molekülerindeki muhtemel 

değişimleri, füzyone glandlar ve solid yuvalanmalar ile sonuçlandığını düşünmekteyiz. Bu çalışmada CD 44 

ekspresyonunun, düşük histolojik Gleason derecesi ile korele olduğunu saptamış olmakla birlikte literatürde 

bildirildiği üzere, CD44 ‘ün prostat karsinogenezinde bir kanser kök hücre markeri olarak davranmayabileceği 

görüşündeyiz. 

SS-206 

EXPRESSION OF CD 44 IN PROSTATIC ADENOCARCINOMA: 

RELATION TO GLEASON GRADE GROWTH PATTERNS 
Aim: CD44 has been identified as a marker for stem cells and has crucial function in the structure maintenance 

of basal cells  in prostate gland. Cell surface adhesion molecule CD44 has been proposed to play an important 

role in prostate carcinogenesis but studies have yielded inconsistent results.  The current study was conducted to 

evaluate the expression level of CD44  among different Gleason growth patterns and hyperplastic glands.  

Material And Method: A total of 80 archival tissues who were diagnosed prostate carcinoma harboring 

different Gleason grade and benign prostate hyperplasia cases were included. The study groups  consisted of 

benign hyperplasia (20), grade 3 (20), and grade 4 (20) and grade 5 (20) growth patterns . The immunoreaction 

with CD44 was evaluated in each case based on calculating the percentage positive-stained cells and the staining 

intensity of the cells . The mean values and test of significance were obtained using the Kruskal–Wallis test. 

Probability values less than 0.05 were considered significant. 

Results: CD44 staining was more diffuse and intense in most of benign hyperplastic tissues compared to 



 

 286 
 

carcinoma cases   ( P values ranged from < 0.01 to 0.005).  Expression level was gradually decreased with 

increasing severity of histologic grade.  Pattern 3 tumor showed higher percentage of positively stained cells  

than pattern 4  (P  < 0.01 ) There was no positivity with CD44 in grade 5 tumours. Also, grade 4 pattern had rare 

cell populations reacted with CD44.   There was no statistically significant difference in the staining score 

between grade 4 and 5  (P = 0.278). 

Conclusion: CD44 expression was significantly decreased in higher Gleason grades according to our 

observation. In contrary, well differentiated tumor types had still CD44+ basal like cells that promote 

polarization and well defined lumen formation by likely interactions with stromal ligands. We think that 

dramatic loss of CD44 results in fused glands or solid nests because of the changes in its  functional extracellular 

matrix adhesion partners. In this study,  CD 44 expression is well correlated with lower histologic Gleason grade 

and may not act as a cancer stem cell marker in prostate carcinogenesis as reported. 
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SS-207 

BEBEKLERİNİ İSTEMEYEN ANNELERİN GEBELİK 

SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Necati HANÇERLİOĞULLARI*, Selen YAMAN* 

*SBÜ Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

Amaç: Gebeliğini öğrendiğinden itibaren gebeliğini istemeyen, bir kısmı gebelik takipleri esnasında, bazıları da 

doğum eylemi için hastanemize yatıp doğum yaptıktan sonra bebeğini bırakmak istediğini söyleyen annelerin 

gebeliklerinin sosyodemografik özelliklerini ve gebelikleri süresince ortaya çıkan obstetrik durumları 

retrospektif olarak inceledik. 

Gereç ve Yöntem: 2011 - 2017 tarihleri arasında Dr Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Hastanesine bir kısmı gebeliğinin tesbitine geldiğinde, bazısı adli vaka olarak başvuran ,büyük çoğunluğu da 

doğum olayı başladığında hastaneye yatırılan ve bebeğini evlatlık vermek isteyen 108 annenin sosyodemografik 

özellikleri, sosyal hizmet uzmanı ile yapılan görüşmeden elde edilen bilgiler, obstetrik bilgiler, hastanemizdeki 

kayıtlar incelenerek retrospektif olarak değerlendirildi.  

Bulgular: 2011-2017 tarihleri arasında hastanemiz sosyal hizmetler bölümüne başvurarak bebeğini bırakmak 

isteyen 108 annenin gebelikleri retrospektif olarak incelendi. Bu gebelerin 45’i miadında sancılı gebelik 

tanısıyla ,24 hasta membran rüptürü, 4 hasta hariçte doğum, 12 hasta preterm eylem, 5 hasta adli vaka, 8 hasta 

diğer nedenlerle hastanemize yatırılmıştır (Tablo1). Hastanemiz yeni doğan bölümüne 27 bebek prematürite, 78 

bebek sosyal sebeplerlerden  ve 3 bebek inleme nedeniyle bırakılarak evlatlık verilmek üzere sosyal hizmet 

uzmanına teslim edilmiştir. 

Sonuç: Obstetrik açıdan pretem eylem, plesenta previa, bebekte konjenital anomali, sezaryen oranı olarak genel 

orana bakıldığında (AGOG ’un belirlediği) önemli bir fark görülmezken, preterm oranının fazla olduğu 

görülmüştür. Sosyodemografik açıdan bakıldığında annenin sigara, alkol ve madde bağımlılığı kullanımının 

fazla olduğu, gelir düzeyinin ve annenin eğitim düzeyinin düşük olduğu, aile desteğinin az olduğu, medeni 

durumunun bekar ve evlilik dışı olması annenin bebeğini hastaneye bırakması açısından önemli sebepler olarak 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İstenmeyen gebelik, hastanemize bırakılan bebekler, gebenin obstetrik ve sosyodemografik 

özellıkleri 

 

Tablo 1 Hastaneye yatış endikasyonu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastaneye yatış endikasyonu Sayı (%) 

Miadında sancılı gebelik 45 (%42) 

Membran rüptürü 24 (%22) 

Hariçte doğum 4 (%3) 

Preterm eylem                                                               12 (%11) 

Diğer 4 (%3) 

Adli vaka 5 (%4) 

Prematür membran rüptürü 5 (%4) 

Plesanta previa 2 (%1.8) 

İntrauterin gelişme kısıtlılığı 3 (%2) 

Günaşımı                                                                   1 (%0.9) 

Preeklampsi 1 (%0.9) 

HPV enfeksiyonu 2 (%1.8) 
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SS-207 

EVELUATION OF PREGNANCY OUTCOMES OF MOTHERS WHO 

ARE NOT WILLING TO GET THEIR BABIES  
Aım:  We aimed to asses retrospective datas of the obstetric outcome and socio-demographic characteristics of 

pregnancies who do not want to adopt their children just after they first noticed their pregnancy, during the 

pregnancy follow up or  after giving birth in our hospital. 

Method: We eveluated 108 women who first learnt the pregnancy during the visit to our hospital, consulted as a 

forensic process or applied in active labor and gave birth and do not want to adopt their children. The study was 

conducted in  Zekai Tahir Burak Women’s Health and Reasearch Hospital between 2011 and 2017. 

Sociodemographic characteristics, knowledge obtained from interview with social service specialists and 

obstetric features were obtained from medical records retrospectively.  

Results: A total of 108 pregnant women who applied to Social service department of our hospital  to give their 

babies up for adoption between 2011 and 2017  were investigated retrospectively. Fourty five women were 

hospitalized with diagnosis of term labor, twenty four women with ruptures of membranes, twelve women with 

preterm labor, five women with forensic process, four women with giving birth out of hospital and eighteen 

women with other reasons. A total of 27 newborn were given up for adoption with prematurity, 3 newborn with 

respiratory problems and 78 newborn with social reasons when being followed in Neonatal intensive care unit. 

Conclusion: Plasenta previa, cesarean rate and congenital anomally were not significantly different while 

preterm labor rate was higher in unwanted pregnancy group. Smoking, alcohol and drug addiction  were 

significantly higher, mother education level and income statue were significantly lower in this group when 

eveluated sociodemographically. Being single and out of wedlock were the main reasons to give up these babies 

in the hospial. 
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SS-206 

BİR ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONU VAKASINDA 

PRALİDOKSİM ETKİNLİĞİ; OLGU SUNUMU 

Ümit KARATEPE
*
, Fatma ÇELİK

** 

* 
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 

**
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 

 

İntihar amacıyla tarım ilacı alan ve entübe edilerek yoğun bakım ünitesine (YBÜ) transfer edilen 56 yaşındaki 

kadın hastada; solunum yetmezliği başlamadan önce, sekresyon artışının olduğu, ajitasyonlarının başladığı, 

kasılmalarının başladığı ve bradikardisi nedeniyle IV. atropin uygulandığı öğrenildi. Hastanın YBÜ’ne 

alındığında yapılan ilk muayenesinde pupiller bilateral miyotik, Glasgow Koma Skalası (GKS) 5E olarak tespit 

edildi. Hastanın bilateral akciğer seslerinde wheezing, batın muayenesinde oskultasyonda 4 kadranda barsak 

sesleri artmış olduğu, palpasyonda defans, rebound veya organomegali olmadığı görüldü. Tansiyon arteriyal 

110/70 mmHg, kalp atım hızı 45 atım/dakika olan hastanın alınan kan numunelerinin laboratuvar değerleri serum 

kolinesteraz düşüklüğü dışında (68 IU/l) normal sınırlarda olduğu tespit edildi. Hasta mekanik ventilatöre 

bağlandı. Nazogastrik sonda ile aktif kömür uygulandı. Hastaya pupil çapı 2 mm’den büyük olacak şekilde 

atropin (0.5 mg/saat) infüzyonuna başlandı.Hasta  2mg/kg  propofol ile sedatize edildi. Pralidoksim 1 g 100 

mL %0.9 serum fizyolojik içinde bir saatte infüzyonla gönderildikten sonra 200 mg/saat infüzyona geçildi ve 

daha sonra doz azaltılarak üç gün boyunca verildi. Spontan solunum hareketleri başlayınca 9. gününde sedasyon 

sonlandırıldı, hastada “weaning”e geçildi. Spontan solunumunun ve kas tonusunun yeterli olması, 

konvülziyonlarının olmaması, bilincinin açılması, vital bulgularının stabil olması, arteriyel kan gazı değerlerinin 

normale dönmesi üzerine 10. gün ekstübe edildi. Hastanın kolinesteraz düzeylerinin 1. gün 68 U/L(5320-12920 

U/L) olduğu ve 2.gün 256 U/L(5320-12920 U/L)   tedaviye paralel olarak yükseldiği  ve 9. gün 4532 U/L(5320-

12920 U/L)  olarak  tespit edildi. Ekstübasyondan sonra hastanın spontan solunumda vital bulgularının stabil, 

bilincinin açık,  kooperasyon ve oryantasyonunun tam olduğu gözlendi. Kas gücü tamamen yerine gelen hasta 

mobilize edilerek, oral gıda verilmeye başlandı. Psikiyatri görüşü alınarak  serviste takip ve tedavisine devam 

edildi, hastaneye yatışının 16. gününde şifa ile taburcu edildi.  

Anahtar kelimeler: Organofosfat, Solunum Yetmezliği,  Pralidoksim. 

 

SS-206 

THE ACTIVITY OF PRALIDOXIME IN A CASE WITH 

ORGANOPHOSPHATE INTOXICATION: A CASE REPORT    

In a 56 years old female patient who took the pesticide for the purpose of suicide and was intubated and 

transferred to the intensive care unit; Before the onset of respiratory failure, it was learned that there was an 

increase in secretion, agitations started, contractions were occurred and atropin (IV) was performed due to 

bradycardia. In the first examination of the patient in the intensive care unit, pupillary bilateral myotic and 

Glasgow Coma Scale (GKS) was identified as 5E. Appearance of wheezing in patient's bilateral lung sounds and 

increase of bowel sounds in 4 quadrants with auscultation of the abdominal examination was observed, no 

defence, rebound or organomegaly was seen in palpation. The laboratory results of the blood samples of the 

patient, whose blood pressure was 110/70 mmHg and heart rate was 45 beats/min, were reported to be within 

normal limits except for low serum cholinesterase (68 IU/l). The patient was connected to the mechanical 

ventilator. Active charcoal was administered with nasogastric catheter. Atropine (0.5 mg/h) was started to be 

administrated with a pupil diameter greater than 2 mm. The patient was sedated with 2 mg/kg propofol. 

Pralidoxime 1 g  in 100 mL of 0.9% saline was administrated by IV infusion for one hour, then it was switched 

to 200 mg/h infusion and then the dose was reduced and given for three days. After the start of the spontaneous 

breathing trials on the 9th day, the sedation was terminated and "weaning" procedure was implemented.  
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Spontaneous respiration and muscle tone were sufficient, convulsions were not present, consciousness was 

opened, vital signs were stable, arterial blood gas values returned to normal so the patient was extubated on 10th 

day. The patient's cholinesterase levels were 68 U/L(5320-12920 U/L) on day 1 and 256 U/L (5320-12920 U/L) 

on day 2, it increased in parallel with the treatment it was reported as 4532 U/L (5320-12920 U/L) on the 9th 

day. After extubation, it was observed that the vital signs of spontaneous respiration were stable, the patient was 

consciousness, cooperation and orientation was complete. The patient whose muscle power was completely 

recovered, was mobilized and administered oral food. After psychiatric consultation, follow-up and treatment 

was continued in the service, and he was discharged on the 16th day of hospitalization.  

Key words: Organophosphate, Poisoning, Respiratory Failure, Pralidoxime.  
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SS-209 

SANTRAL RETİNAL VEN OKLÜZYONU HASTALARINDA 

SPEKÜLER BİYOMİKROSKOPİ BULGULARI 

Osman Çelikay* 

 *Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği  

Amaç: Santral retinal ven oklüzyonu (SRVO) geçiren hastaların hasta gözü ile sağlıklı gözleri arasındaki endotel 

hücre yoğunluğunu karşılaştırmak. 

Gereç-Yöntem: Daha önce herhangi bir göz ameliyatı geçirmemiş; santral ven tıkanıklığı nedeniyle, Dışkapı 

Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi retina biriminde takip edilen 20 SRVO hastası çalışmaya dahil 

edildi. Hastalara speküler biyomikroskopi (Topcon SP-3000P, Tokyo, Japan) uygulandı. Hastaların her iki gözü 

arasındaki endotel hücre sayıları karşılaştırıldı. Hasta gözdeki endotel hücre sayısı ile yaş, SRVO geçirme 

zamanı ve iskemi bulguları arasında ilişki olup olmadığı incelendi.  

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 71,95 ± 8,64 yıldı. Ortalama korneal endotel hücre yoğunluğu hasta gözde 

2333,52 ± 439,07 iken, sağlıklı gözdeki 2561,24 ± 130,36 tespit edildi. Gözler arasında endotel hücre 

yoğunluğu, hastalıklı gözde ortalama 228,70 ± 196,61 daha azdı (p<0,001). Santral kornea kalınlığı açısından 

hasta ve sağlıklı gözde anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla ortalama 518,80 ve 515,96 mikron, p=0,367). Gözler 

arasındaki fark ile hastalık süresi arasında anlamlı bir ters korelasyon izlendi (R2= -0,831, p<0,001).  

Sonuç: Santral retinal ven oklüzyonu diyabetik retinopatiden sonra sık görülen damar hastalıklarından biridir. 

Oluşan iskemi ve bu sırada ortaya çıkan mediatörler ve göz içi metabolik değişikliklerin ön segmenti etkilediği 

düşünülmektedir. Bizim çalışmamızda da santral retinal ven oklüzyonu geçiren hastaların korneal endotel 

yoğunluğunda, hastalığın süresiyle ilişkili olarak bir azalma görülmektedir. Bu nedenle bu hastalarda endotel 

yoğunluğunu azaltabilecek olan katarakt, glokom ve diğer ön segment cerrahilerinde daha dikkatli olunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Santral retinal ven oklüzyonu, endotel, speküler mikroskopi 

 

SS-209 

SPECULAR BIOMICROSCOPY FINDINGS IN PATIENTS WITH 

CENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION 
Objective: To compare the endothelial cell density in healthy eyes and affected eyes of patients with central 

retinal vein occlusion (CRVO). 

Methods: Twenty patients with central retinal venous occlusion that had not been operated before were included 

in the study(in Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital). The Specular biomicroscopy was 

applied to the patients (Topcon SP-3000P, Tokyo). The endothelial cell counts between the two eyes of the 

patients were compared. The Relationship between endothelial cell count and age, CRVO time and findings of 

ischemia was examined in affected eyes. 

Results: The mean age of the patients was 71.95 ± 8.64 years.The mean corneal endothelial cell intensity of the 

affected eye was 2333,52 ± 439,07 and 2561,24 ± 130,36 in the healthy eye.Endothelial cell density between 

eyes was lower than 228,70 ± 196,61 in the diseased eye. (P <0.001). There was no significant difference in 

central corneal thickness between the affected and the healthy eye (mean 518.80 and 515.96 microns, p = 0.367, 

respectively). A significant inverse correlation was observed (R2 = - 0.831, p <0.001). in disease duration with 

the difference between eyes. 

Discussion: Central retinal vein occlusion is one of the common vascular diseases after diabetic retinopathy. It is 

thought that the resulting ischemia and the mediators and intraocular metabolic changes occurring during this 

process influence the anterior segment. In our study, a decrease in corneal endothelial density of patients with 

central retinal vein occlusion was observed in relation to the duration of the disease. For this reason, more 
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attention should be paid to cataract,glaucoma and other anterior segment surgeries which may reduce endothelial 

density in these patients. 

Keywords: Central retinal vein occlusion, endothelium, specular microscopy 
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SS-210 

ERGENLERDE D VİTAMİNİ, B12 VİTAMİNİ VE FOLAT 

EKSİKLİKLERİNİN SIKLIĞI 

Nazmi Mutlu KARAKAŞ* 

*Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Genel Pediatri Birimi, Ankara 

 

Amaç: Bireyler büyüme dönemine girdiklerinde hücre yenilenmesi, kemik-iskelet doku büyümesi ve DNA-

RNA sentezi için yeterli miktarda vitamin ve demir ihtiyaçları vardır. Ergenlik dönemine giren bireylerde yaşam 

şekli, sosyal hayat, beslenme şekli, beslenme özellikleri değişiklikleri ile güneşe maruziyetin azalması 

sonucunda bu ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Sonucu olarak, çeşitli eksiklikler görülmektedir. Bu çalışmada, 

ergenlik Döneminde D vitamini, B12 vitamini, Ferritin ve Folat eksikliklerinin sıklığı değerlendirmek 

amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Genel Pediatri Polikliniğine Eylül 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında nonspesifik 

yakınmalarla ya da kontrol amaçlı başvuran, 10-18 yaş arası ergenlerin dosyaları retrospektif olarak incelendi. 

Kronik hastalığı ve halen vitamin desteği alan hastalar çalışma dışı bırakıldı.  

Bulgular: 6 aylık periodda, 1847 ergende hemoglobin (Hgb) ve MCV, 1073 ergende ferritin, 691 ergende D 

vitamini, 1088 ergende vitamin B12 ve folat düzeyi çalışılmış. D vitamini eksikliği (DVE) sıklığı %25,7 

(n:178/691) idi. Kadınlarda, erkeklere göre DVE görülmesi istastiksel olarak anlamlı yüksekti (E/K: 62/116). 

B12 vitamin eksikliği (VB12E) sıklığı ise, <300 pg/ml cut-off değerine göre %69,2 (n:753/1088) iken <200 

pg/ml cut-off değerine göre %38,3 (n:417/1088) idi. <300 pg/ml cut-off değerine göre kadınların sayısı erkeklere 

göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı. Hemoglobin düşüklüğü sıklığı %4,8 (n:89/1847) idi. Kadınların 

sayısı ve ortalama yaşı erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı. Ferritin düşüklüğü sıklığı 

ise %13,26 (n:245/1847) saptandı. Hemoglobin düşüklüğüne benzer şekilde ferritin düşüklüğünde kadınların 

sayısı ve ortalama yaşı erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı. Folat eksikliği sıklığı 

ise %37,9 (n:413/1088) saptandı.  

Sonuç: Ergenlerde D vitamini, B12 vitamini ve folat eksiklikleri ile ferritin düşüklüğü sıklığı yüksek 

bulunmuştur. Özellikle büyük şehirlerde nonspesifik yakınmalarla ve kontrol amaçlı başvuran ergenler bu 

vitaminler  ve ferritin düşüklüğü açısından riskli sayılmalı, bu düzeyler yönünden değerlendirilmelidir.  

Anahtar Kelime: Ergen, Vitamin, Eksiklik 

 

SS-210 

PREVALENCE OF VITAMIN D, VITAMIN B12, FERRITIN AND 

FOLATE DEFFICIENCY IN ADOLESCENTS 

Aim: Individuals need sufficient amounts vitamin and iron for cell renewal, bone-skeletal tissue growth and 

DNA-RNA synthesis when they enter growth period. New-adolescents cannot meet these needs due to lifestyle, 

social life, nutrition, nutritional changes and decrease in sun exposure. As a result, various deficiencies are 

observed. In this study, it is aimed to evaluate the prevalence of vitamin D, vitamin B12, ferritin and folate 

deficiencies in adolescence. 

Materials and Methods: The files of adolescents aged between 10 and 18 years who were admitted to the 

General Pediatrics Outpatient Clinic between September 2018 and February 2019 with nonspecific complaints or 

for control purposes were retrospectively reviewed. Patients with chronic disease and vitamin support were 

excluded from the study. 
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Results: In 6 months’ period, hemoglobin (Hgb) and MCV in 1847 adolescents, ferritin in 1073 adolescents, 

vitamin D in 691 adolescents, vitamin B12 and folate levels in 1088 adolescents were studied. The prevalence of 

vitamin D deficiency (VDD) was 25.7% (n: 178/691). In females, VDD was statistically significantly higher 

than males (M / F: 62/116). The prevalence of vitamin B12 vitamin deficiency (VB12D) was 69.2% (n: 

753/1088) according to <300 pg/ml cut-off value and %38,3 (n:417/1088) according to the <200 pg/ml cut-off 

value. According to the cut-off value of <300 pg/ml, the number of women was statistically significantly higher 

than that of men. The prevalence of hemoglobin deficiency was 4.8% (n: 89/1847). The number and mean age of 

women were statistically significantly higher than men. The prevalence of low-ferritin was determined to be 

13.26% (n: 245/1847). Similar to the hemoglobin deficiency, the number and mean age of women in ferritin 

deficiency were statistically significantly higher than males. The prevalence of folate deficiency was determined 

to be 37.9% (n: 413/1088). 

Conclusion: The prevalence of vitamin D, vitamin B12, folate deficiency and low-ferritin were found to be high 

in adolescents. Especially in large cities, applicant adolescents with nonspecific complaints and for control 

purposes should be considered as risky in terms of these vitamins and ferritin and should be evaluated in terms 

of these levels.  
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SS-211 

ROBOT YARDIMLI RADİKAL PROSTATEKTOMIDE 

GENIŞLETILMIŞ LENF NODU DISEKSIYONU EFEKTIF 

YAPILABILIYOR MU? 

Bahri Gök
*
 , Erdem Koç

* 
*
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği 

 

Amaç: Robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi ve açık radikal retropubik prostatektomi ve 

genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu yapılan hastalarda çıkarılan lenf nodu sayısının karşılaştırmak. 

Gereç ve yöntemler: Kliniğimizde 2005-2016 yılları arasında prostat kanseri nedeniyle açık Radikal  

Retropubik Prostatektomi (RRP) ile robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi (RYLRP) ve bilateral 

genişletilmiş pelvik lenf nodu diseksiyonu (BEPLD) yapılan toplam 179 hasta çalışmaya dahil edildi. Çıkarılan 

lenf nodu sayıları Robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi ve açık radikal retropubik prostatektomi 

gruplarında karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 58’ ine açık Radikal  Retropubik Prostatektomi (RRP) ve 

genişletilmiş pelvik lenf nodu diseksiyonu, 121’ ine Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi 

(RYLRP) ve genişletilmiş pelvik lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Açık Radikal  Retropubik Prostatektomi 

(RRP) yapılan hastalarda ortalama yaş 64.4±5.9 ve PSA değeri 13.9±13.5 ng/dl idi. Robot yardımlı laparoskopik 

radikal prostatektomi (RYLRP) yapılan hastalarda ortalama yaş 62.1±6.6 ve ortalama PSA değeri 17.4±22.9 

ng/dl olarak saptandı. Radikal Retropubik Prostatektomi (RRP) yapılan hastalarda ortalama lenf nodu sayısı 

16.7±6.2, RYLRP yapılan hastalarda ortalama lenf nodu sayısı 20.2±5.5 idi (p<0.02). 

Sonuç: Robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomide lenf nodu diseksiyonu efektif bir şekilde 

yapılmaktadır. Robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomide genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu 

yapıldığında çıkarılan lenf nodu sayısı, açık radikal retropubik prostatektomiye göre istatistiksel olarak anlamlı 

olarak daha fazladır. 

Anahtar Kelimeler: Robotik, Prostatektomi, Lenf Nodu 

 

SS-211 

EXTENDED LYMPH NODE DISSECTION FOR  ROBOTIC ASSISTED 

RADICAL PROSTATECTOMY CAN BE PERFORMED EFFECTIVELY? 

Introduction: To compare the number of lymph nodes removed in patients undergoing robot-assisted 

laparoscopic radical prostatectomy and open radical retropubic prostatectomy with extended lymph node 

dissection. 

Method: Between 2005 and 2016, 179 patients with prostate cancer who underwent open retropubic 

prostatectomy (RRP) and robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy (RYLP) with bilateral extended 

lymph node dissection (BEPLD) were included in the study. The number of lymph nodes removed was 

compared. 

Results: RRP and expanded lymph node dissection were performed in 58 patients, RYLRP and extended lymph 

node dissection were performed in 121 patients. The mean age of patients who underwent RRP was 64.4 ± 5.9 

and the mean PSA was 13.9 ± 13.5 ng / dl. The mean age was 62.1 ± 6.6 years and mean PSA value was 17.4 ± 

22.9 ng / dl in patients undergoing RYLRP. The mean number of lymph nodes in patients undergoing RRP was 

16.7 ± 6.2, and the mean number of lymph nodes in patients undergoing RYLRP was 20.2 ± 5.5 (p <0.02). 

Conclusion: Lymph node dissection is performed effectively in RYLRP. When extended lymph node dissection 
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was performed in RYLRP, the number of lymph nodes removed was significantly higher than that of open 

radical retropubic prostatectomy. 

Key Word: Robotic, Prostatectomy, Lymph Node 
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SS-212 

ÇOKLU KRİTİK VASKÜLER LEZYONLARI OLAN HASTANIN 

ARDIŞIK SEANS ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ 

Erdem Birgi*, Hasanali Durmaz* 

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, 

Girişimsel Radyoloji Ünitesi 

 

Giriş: Bu bildiride çoklu arteriyal lezyonu olan hastanın ardışık seans endovasküler tedavisinin anjiyografi 

görüntüleri eşliğinde sunulması amaçlandı. 

Olgu: 53 yaşında erkek hasta, her iki kolda aktiviteyle yorulma ve uyuşukluk sağ kasıkta spontan gelişen ağrı ve 

sağ bacakta klaudikasyon şikayetleri ile girişimsel radyoloji ünitemize tanı ve tedavi amacıyla yönlendirildi. 

Pelvik arteriyografide sağ ana iliyak arterde yaklaşık 5 cm’lik segmentte diseksiyon ile uyumlu çift lümen 

bulgusu görüldü ve balon expandable stent ile tedavi edildi. Distal abdominal aorta düzeyinde inferior 

mezenterik arterin ileri derecede geniş olduğu görüldü ve yapılan mezenterik arteriyografide çölyak trunkus orjin 

kesiminde preoklüziv darlık, süperior mezenterik arter orjininde total oklüzyon ve buna sekonder geniş izlenen 

Riolan arkı saptandı. Tanısal üst ekstremite anjiyografi görüntülerinde; sol subklavyen arterde orjinden kısa 

segment sonra total oklüzyon, sağ subklavyen arterde vertebral arter çıkışından sonraki 6 cm’lik segmentte total 

oklüzyon ve sağ vertebral arter orjininde ciddi darlık segmenti görüldü. Her iki kolun oklüde segmentler sonrası 

kollateral vasküler yapılar aracılığıyla dolduğu ve sol vertebral arterin retrograd olarak distal subklavyen arteri 

doldurduğu görüldü (sol subklavyen çalma sendromu). Sonraki seansta her iki subklavyen arterdeki oklüzyonlar 

ve sağ vertebral arter orjin darlığı balon expandable stentler ile tedavi edildi. Kontrol anjiogramlarda ayrıca sağ 

internal karotid arterin orjinden itibaren total oklüde olduğu ve sağ anterior serebral ve orta serebral arterin 

anterior komunikan arter aracılığıyla karşı taraftan dolduğu görüldü.  

Tartışma :Periferik vasküler hastalıkların tedavisinde endovasküler teknikler son yıllarda artan oranda cerrahi 

tedavinin yerini almaktadır. Anjiyoplasti ve stentleme sayesinde organ/ekstremite fonksiyonlarının korunması 

veya fonksiyonların tekrar kazanılması ile hastaların hayat kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Endovasküler 

teknikler ile bildirilen komplikasyon oranları hastaların komorbiditelerine göre değişmekle birlikte 

konvansiyonel cerrahi tedavilere göre daha düşüktür. 

Sonuç: Gelişen teknoloji ile birlikte mevcut malzeme kalite, çeşitliliğinin ve uygulayan merkez sayı, 

deneyiminin artması ile arteriyal oklüzyon ve stenozların endovasküler tedavisi minimal invaziv olması ve düşük 

komplikasyon oranları ile daha çok tercih edilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Endovasküler, Arter, Stent, Perkütan Translüminal Anjiyoplasti 

 

SS-212 

CONSECUTIVE ENDOVASCULAR TREATMENT OF A PATIENT 

WITH MULTIPLE CRITICAL VASCULAR LESIONS  

Introduction: It is aimed to present the endovascular treatment of a patient with multiple arterial lesions with 

angiography images. 

Case:A 53-year-old male patient was referred to our interventional radiology unit with fatigue and numbness in 

both arms, pain in the right groin and claudication in the right leg for the diagnosis and treatment. Pelvic 

arteriography showed a double lumen in the right main iliac artery, consistent with dissection approximately in 5 

cm segment, and treated with balloon expandable stent. The inferior mesenteric artery was found to be extremely 

wide at the level of the distal abdominal aorta and mesenteric arteriography was performed. Preocclusive 

stenosis in the celiac trunk, total occlusion in the origin of the superior mesenteric artery and a large arc of 

Riolan were detected. Diagnostic upper extremity angiography revealed total occlusion in the left subclavian 
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artery just distal to the origin, total occlusion of 6 cm in length in the right subclavian artery after the origin of 

the vertebral artery and severe stenosis in the origin of the right vertebral artery. Both upper extremity arteries 

were filled by collaterals after the occlusions and the distal of the left subclavian artery was retrogradely filled by 

vertebral artery (left subclavian steal syndrome). In the next session, occluded segments in both subclavian 

arteries and stenosis in the origin of the right vertebral artery were treated with balloon expandable stents. Also, 

total occlusion in the origin of the right internal carotid artery and filling of the right middle and anterior cerebral 

arteries by collateral circulation from the opposite side through the anterior communicating artery was detected 

in control angiograms 

Discussion: Endovascular techniques in the treatment of peripheral vascular diseases are increasingly replacing 

surgical treatment in recent years. Angioplasty and stenting aim to improve the quality of life of patients by 

protecting the organ/extremity functions or by regaining functions. Complications reported by endovascular 

techniques vary according to the comorbidities of patients but are lower than in conventional surgical treatments. 

Conclusion: With the advancing technology, the quality and diversity of the existing materials, the increasing 

number of centers and experience, the endovascular treatment of arterial occlusion and stenosis are preferred 

with less invasive nature and low complication rates. 

Keywords: Endovascular, Artery, Stent, Percutaneous Transluminal Angioplasty

 

  



 

 299 
 

SS-213 

KIRIKKALE İLİNDE 12-17 YAŞ ARASI SAĞLIKLI ‘ADÖLESAN’ 

ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VE ETKİLERİ 

Ramazan DULKADİR
*
, Fulya GÜLERMAN

** 

* 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri AD, Kırşehir 

**
 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Gastroenteroloji  BD, Kırıkkale 

  

Amaç: Bu çalışmamızda nutrisyonel riketsin sık görüldüğü bölgemizde sağlıklı olduğu düşünülen adölesanlar da 

D vitamini yetersizliği prevelansını saptamayı, etkileyen faktörleri ortaya koymayı amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Şubat 2012 ile Şubat 2013 tarihleri arasında herhangi bir şikayeti olmayan,  

yaşları 12-17 arasında değişen adölesanlar alındı. 12 yaşından küçük, 17 yaşından büyük, k ronik 

hastalığı olan veya D vitamini metabolizmasını etkileyen ilaç kullanan adölesanlar çalışmaya alınmadı. 

Çalışmaya kış ve yaz mevsiminde toplam 358 adölesan alındı.  

Bulgular: Yaş ortalamaları 14,6±1,58 yıldı. Çalışmaya alınan kız adölesanların ortalama boyları 159,97±7,87 

cm, vücut ağırlıkları ise 54,25±11,19 kg’dı. Erkek adölesanların ortalama boyları 164,23±12,55 cm, vücut 

ağırlıkları ise 59,50±16,71 kg’dı.Kızlarda P, ALP, K-ALP, PTH, 25(OH)D3 düzeyleri erkek adölesanlara 

göre anlamlı derecede düşüktü. Kemik ALP düzeyinin mevsimlere göre D vitamini düzeyi ile 

karşılaştırıldığında kış mevsiminde anlamlı farklılık yok iken; yaz mevsiminde D vitamini seviyesi düştükçe K-

ALP düzeyinde artış görüldü. Kemik ALP düzeyinin cinsiyete göre D vitamini düzeyi ile karşılaştırıldığında 

erkek adölesanlarda anlamlı farklılık yok iken; kız adölesanlarda D vitamini seviyesi düştükçe K-ALP 

düzeyinde artış görüldü. . D vitamini düzeyi ile kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz ve parathormon arasında 

ilişki saptanmadı.   

Sonuç: Bu çalışmamızla D vitamini eksikliği veya yetersizliğinin bölgemizde adölesanlar arasında çok 

yaygın olduğunu tespit ettik. D vitamini değerlendirilmesi yapılırken coğrafi konum, iklim, yaşam tarzı ve beslenme 

alışkanlıkları belirlenmeli ve ona göre D vitamini desteği planlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler:  Adolesan riketsi,  D vitamini yetersizliği,  Subklinik D vitamini eksikliği 

 

SS-213 

VITAMIN D DEFICIENCY AND IN HEALTHY ADOLESCENTS AGED 

12–17 IN THE CITY OF KIRIKKALE 

Aim: This study was performed to determine the prevalence of vitamin D deficiency and associated factors in 

adolescents who appear healthy in the Central Anatolia region of Turkey where nutritional rickets is common. 

Materials and Methods: Adolescents 12–17 years old with no health complaints were enrolled in this study 

between February 2012 and February 2013. Adolescents younger than 12 and older than 17, those with chronic 

diseases, and those using any medications known to affect vitamin D metabolism were excluded. A total of 358 

adolescents, consisting of 235 (65.5%) girls and 123 (34.5%) boys with an average age of 14.6±1.58 years, were 

included in this study in summer and winter seasons.  

Results: The average height of female adolescents 159.97 ±7.87 cm, the average weight was 54.25±11.19 kg. 

The average height of male adolescents 164.23±12.55 cm, the average weight was 59.50±16.71 kg. P, ALP, K-

ALP, PTH, and 25-hydroxy vitamin D3 [25(OH)D3] levels were considerably lower in female than in male 

adolescents. The rate of vitamin D deficiency was higher in girls than in boys. Bone ALP (B-ALP) level was 

compared to Vitamin D level in each season; there was no significant relation in winter, but vitamin D level 

decreased with increasing B-ALP level in summer. B-ALP level was compared to vitamin D level according to 
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sex; there was no significant relation in male adolescents, but vitamin D level decreased while B-ALP level 

increased in female adolescents. No relation was detected among Vitamin D level and calcium, phosphor, 

alkaline phosphatase and parathormone. 

Conclusion: This study showed that vitamin D deficiency or inadequacy is very common among adolescents in 

the Central Anatolia region of Turkey. During the evaluation of Vitamin D, geographical location, climate, life 

style and food habits should be specified and depending on this, Vitamin D support should be planned.  

Key words: Adolescent rickets, Vitamin D inadequacy, Subclinical Vitamin D deficiency 
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GERİATRİK HASTALARDA SEPSİS FARKINDALIĞI 

Alev Öztaş
*
, Arzu

 
Yıldırım Ar

**
, Güldem Turan

* 

*
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet SUAM, Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul 

**
 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet SUAM, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul 

 

Amaç: Sepsis infeksiyona karşı düzensiz yanıta bağlı organ disfonksiyonu nedeniyle yoğun bakım, hastane 

morbidite ve mortalitesinde önemli yer tutar. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünya çapında 30 milyon/yıl fazla 

insanın etkilendiği ve potansiyel olarak 6-8 milyon ölüme yol açabildiği bildirilmektedir. Çalışmamızda bir yıl 

içerisinde kliniğimizde takip ettiğimiz 65 yaş üzeri geriatrik hastalarımızda sepsisin etyoloji ve mortalite 

oranlarını incelemeyi hedefledik.  

Gereç-Yöntemler: Retrospektif olarak kliniğimize sepsis tanısıyla yatan veya yoğun bakım yatışı sırasında 

sepsis gelişen 54 geriatrik (> 65 yaş) hastanın dosya verilerini inceledik. Bu yaş grubunda sepsisin enfeksiyon 

kaynağı, toplum kökenli veya hastane kaynaklı olması ve mortalite oranlarını dökümante ettik.  

Bulgular: Hastaların 26’si kadın, 28’i erkek idi. Yaş ortalamaları; 80.87±7.53, kilo ortalamaları 73.98±9.63, 

APACHE II ortalamaları 25.29±8.42 idi. Sepsis tanısı alarak kliniğimize yatışı olan hastaların %50’si acil 

servisten, %42,6’ sı diğer yataklı servislerdendir. %7,4’ ü ise; yoğun bakım yatışları esnasında sepsis tanısı 

almıştır. Yoğun bakım yatış süreleri 12.61±17.8, mekanik ventilasyon gün ortalaması 9.75±17.67 idi.  Mortalite 

oranı %64.8 idi. Ex olan hastaların; %91.4’ inde (%51.4 acilden, %40 kliniklerden) toplum kökenli enfeksiyon 

kaynağı tespit edildi. Ex olan hastaların enfeksiyon kaynağı %60 pnömoni, %22.9 akut batın, %5.9 çoklu 

enfeksiyondu.  

Sonuç: Geriatrik hasta grubunda sepsise bağlı mortalite oranı yüksektir. Çalışmamız sonuçlarında da geriartik 

hasta grubunda toplum kaynaklı sepsiste mortalite oranımız yüksek olarak bulunmuştur. Sepsis aynı zamanda 

maliyet açısından da sağlık harcamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Tüm bunların neticesinde sepsis 

morbidite, mortalite ve sağlık harcamalarından sorumlu önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sepsisin önlenmesi 

için toplumda el yıkama,  temizlik, yiyeceklerin hijyenini sağlamak, özellikle yaşlı populasyon gibi yüksek risk 

altındaki kişilerde  aşı uygulanması konularına önem verilip,  farkındalık sağlanmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Geriatrik hasta, Sepsis, Yoğun bakım 

 

SS-214 

SEPSIS AWARENESS IN GERIATRIC PATIENTS 
Aim: Sepsis has an important role in intensive care unit(ICU) and hospital morbidity and mortality due to organ 

dysfunction and irregular response to infection.  According to the World Health Organization, it is reported that 

more than 30 million people per year are affected and potentially lead to 6 million deaths. In our study, we aimed 

to investigate the etiology and mortality rates of sepsis in our geriatric patients over 65 years old followed in our 

clinic for one year. 

Materials and Methods: We retrospectively analyzed the data of 54patients(>65 years) who were hospitalized 

with sepsis or had sepsis during ICU theraphy. We documented the origin of sepsis as a source of infection, 

community origin or hospital origin, and mortality rates.  

Results: 26 patients were women, 28 were male. Age; 80.87±7.53, weight 73.98±9.63, and APACHEII averages 

were 25.29±8.42. 50% of the patients who were admitted to our clinic with sepsis were from emergency 

department and 42.6% were from other clinics. 7.4%of patients was diagnosed with sepsis during ICU theraphy. 

The average lenght of ICU was 12.61±17.8 and the average time to mechanical ventilation was 9.75±17.67. The 

mortality rate was 64.8%. 91.4% of dead patients (51.4% from the emergency, 40% from clinics) were identified 

as a source of community-acquired infection. The source of infection for dead patients were 60% pneumonia, 

22.9% acute abdomen and 5.9% multiple infections.  
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Conclusion:The sepsis-related mortality rate is high in geriatric patients. In our study, the mortality rate in 

community-based sepsis was found to be high in the geriartic patient group. Sepsis also plays an important role 

in health expenditures. As a result, sepsis is an important public health problem that is responsible for morbidity, 

mortality and health expenditures. For the prevention of sepsis, it is important to provide hand washing, cleaning 

and hygiene of foods and vaccination especially in elderly people. 

Keywords: Geriatric patients, sepsis, ICU 
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SS-215 

EKSTERNAL OKÜLER LEZYONLARIN HISTOPATOLOJIK 

SPEKTRUMU 

Asuman Kilitci* 

*Ahi Evran University Medical Faculty, Department of Pathology 

Amaç: Amaç, göz kapağı, konjonktiva; ve komşuluklarındaki anatomik bölgelerde (medial, lateral, inferior, 

superior, kaş ve kantus) kitle nedeniyle biyopsi alınan hastaların materyallerini incelemektir. 

Gereç ve yöntem: İkiyüzotuzüç (233) hastanın göz ve göz çevresindeki 258 lezyonuna ait veriler tarandı. Bu 

materyallerin sıklığı, klinik ve histopatolojik özellikleri belirlendi. 

Bulgular: Hastaların toplam 107'si (% 46) erkek, 126'sı (% 54) kadındı. Hastaların yaş aralığı 11-89; yaş 

ortalaması 49 idi. Toplam 258 lezyonun 227'si (% 88) benign, 23'ü (%8.9) malign, 8'i (%3.1) premalign (6 

aktinik keratoz, 1 keratoakantom, 1 konjonktival intraepitelyal neoplazi) idi. Malign lezyonların 19'u bazal 

hücreli karsinom (BCC), 3'ü skuamöz hücreli karsinom (SCC) ve 1'i Bazoskamöz karsinom (BSC)’du. Benign 

lezyonlar arasında en sık verilen histopatolojik tanılar intradermal nevüs (n:46, %20.2), epidermal kist 

(n:31, %13.7), fibroepitelyal polip (n:28, %12.3), skuamöz papilloma (n:25, %11.0), seboreik keratoz (n:21, % 

9.3), ksantelezma (n:20, %8.8) ve verruka vulgaris (n:20, %8.8)’di. İntradermal nevüs ve ksantelezma kadınlarda 

anlamlı olarak daha fazlaydı (p <0.05). Erkeklerde ise epidermal kist ve fibroepitelyal polip anlamlı olarak 

yüksek bulundu. 

Sonuç: Eksternal göz ve göz çevresi kitleleri büyük oranda benign lezyonlar olarak karşımıza çıksa da klinik 

görüntüleme ve histopatolojik inceleme ile doğrulanmalıdır. Estetik kaygılar ve lezyonların genellikle küçük 

boyutta olması nedeniyle biyopsi yapılmaması, sonrasında cerrahi yönetim açısından güçlüklere yol açabilir ve 

ayrıca görme fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir. 

Anahtar kelimeler: oküler, lezyon, göz kapağı, histopatoloji, göz. 

SS-215 

HISTOPATHOLOGICAL SPECTRUM OF EXTERNAL OCULAR 

LESIONS 
Aim: The aim was to examine the materials of the patients who received biopsy for mass in the anatomical 

regions eyelid, conjunctiva; and next to the eyelid and conjunctiva (medial, lateral, inferior, superior, eyebrow, 

and canthus). 

Material and method: The data on 258 lesions in and around the eyes of 233 patients were screened. The 

frequency, clinical and histopathologic characteristics of these materials were determined. 

Results: A total of 107 (46%) of the patients were male and 126 (54%) were female. The age range of the 

patients was 11-89; and the average age was 49. A total of 227 of 258 lesions (88%) were benign, 23 (8.9%) 

were malignant, 8 were (3.1%) premalignant (6 actinic keratoses, 1 keratoacanthoma, 1 conjunctival IN). A total 

of 19 of the malign lesions were basal cell carcinoma (BCC), 3 were squamous cell carcinoma (SCC), and 1 was 

Basosquamous carcinoma (BSC). Among the benign lesions, the most commonly-made histopathologic 

diagnoses were intradermal nevus (n:46, 20.2%), epidermal cyst (n:31, 13.7%), fibroepithelial polyp (n:28, 

12.3%), squamous papilloma (n:25, 11.0%), seborrheic keratosis (n:21, 9.3%), xanthelesma (n:20, 8.8%), and 

verruca vulgaris (n:20, 8.8%). Intradermal nevus and xanthelesma were significantly more in women (p<0.05). 

In men, on the other hand, epidermal cyst and fibroepithelial polyp were significantly higher. 

Conclusion: Although external masses in and around the eye mostly appear before us as large benign lesions, 

they must be confirmed with clinical imaging and histopathologic examination. Due to esthetic concerns and the 

small size of the lesions, they may lead to difficulties in terms of surgical management, and may also affect 

visual function negatively. 

Keywords: ocular, lesion, eyelid, histopathology, eye.  
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SS-216 

ÜRİNER SİSTEMİN NADİR GÖRÜLEN ENFEKSİYONU 

AMFİZAMATÖZ SİSTİTLİ 2 OLGU 

Erol ERŞEKERCİ* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Kırşehir 

 

Amaç: Amfimatöz sistit (AS) mesane duvarında veya lümeninde gaz görünümü ile karakterize olan üriner 

sistemin nadir bir hastalığıdır. Burada AS tanısı alan 2 hasta sunulmuştur. 

Olgu: Her iki kadın hastada acil servise idrarda zorlanma ve dizüri şikayeti ile başvurmuşlardır. TİT, idrar 

kültürü tetkikleri yapıldı. İdrar analizi enfeksiyon için pozitifti; idrar kültürleri daha sonra Escherichia coli için 

pozitifti. Görüntüleme olarak ultrasonografi ile kontrastsız tüm abdomen tomografi çekildi. Tüm abdomen 

bilgisayarlı tomografilerinde idrar ve gazla birlikte yaygın mesane genişlemesi görüldü. AS teşhisi konulan 

hastalara  üretral kateter takıldı ve uygun antibioterapi ile tedavi edildi. Tedavi sonrası kontrol kültürleri negatif 

olarak geldi.  

Tartışma: Genellikle immün sistemin bozulduğu immünsüprese ve diyabetik kişiler ile uzun süre kalıcı kateterli 

hastalarda görülmektedir. Hastalığın seyri değişkendir, asemptomatik olabileceği gibi mortaliteye sebepte 

verebilir. Ortalama mortalite oranı %3-12’dir. Son literatüre göz atıldığında, AS'ye sebep olan en sık 

mikroorganizmalar Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniadır. Tanıda tam idrar tetkiki (TİT), idrar kültürü ve 

görüntüleme yöntemleri kullanılır. Tedavide hastaya üriner kateterizasyon uygulamak ve uygun antibiyotik 

tedavisi vermek gerekmektedir. 

Sonuç: Üriner sistem enfeksiyonu düşünülen genel durum bozukluğu olan hastalarda immün sistem 

yetmezliğine sebep olabilecek hastalıkları mevcut ve suprapubik ağrı ve hassasiyet varlığında ayırıcı tanıda AS 

düşünülmelidir. Mesanenin dekompresyonu ve uygun intravenöz antibiyotik ile tedavi edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Amfimatöz sistit, Dizüri, Mesanede duvarında veya lümeninde gaz, İdrar yolu enfeksiyonu  

 

SS-216 

RARE CASES OF URINARY TRACT INFECTION IN 2 PATIENTS 

WITH EMPHYSEMATOUS CYSTİTİS 
Objective: Emphysematous cystitis (ES) is a rare disease of the urinary tract, which is characterized by the 

appearance of gas in the bladder wall or lumen. Here we report two patients with ES. 

Method: Both women applicated to the emergency department with difficulty in urinating and dysuria. 

Urinalysis, urine culture tests were performed. Urinalysis were positive for infection, urine cultures were 

positive for Escherichia coli. Imaging was performed with abdomen tomography without contrast and 

ultrasonography. Computed tomographies of the abdomen showed gas in the bladder wall. A urethral catheter 

was inserted and patients were treated with appropriate antibiotherapy. Control cultures were negative after 

treatment.  

Discussion: It is usually seen in immunocompromised patients with impaired immune system and in patients 

with diabetic and long-term catheters. The course of the disease is variable, may be asymptomatic or cause 

mortality. The average mortality rate is 3-12%. Recent literature review, Escherichia coli and Klebsiella 

pneumonia are the most common microorganisms that cause ES.  

Conclusion: In patients with general condition disorder who are suspected to have urinary tract infection, if they 

have immunodeficiency diseases, they should be considered in the differential diagnosis of ES in the presence of 

suprapubic pain and tenderness. Decompression of the bladder and appropriate intravenous antibiotics is the 

choice of the treatment. 
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Keywords: Amfimatoz cystitis, Dysuria, Gas in the lumen or in the wall of the bladder, Urinary tract infection 

  



 

 306 
 

SS-217 

İKİ FARKLI GLİKOZİLE HEMOGLOBİN YÖNTEMİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI VE ANALİTİK PERFORMANSLARI 

Nermin DİNDAR BADEM* 

*Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya AD. 

 

Amaç: Global diabetes mellitus prevalansı hızla artmaktadır. Glikozile hemoglobinin, özellikle HbA1c'nin 

ölçülmesi, diyabetli hastaların yönetiminde esastır. HbA1c uzun süreli glisemik kontrolü izlemek, tedaviyi 

ayarlamak, diyabet bakımının kalitesini değerlendirmek ve komplikasyon gelişme riskini tahmin etmek için 

kullanılır. HbA1c diyabetik hastalarda uzun süreli glisemik kontrol için standart yöntem olsa da, HbA1c ölçümü 

için farklı yöntemler vardır. Bu çalışmada Roche türbidimetrik inhibisyon immünolojik testi (TINIA) yöntemini 

Premier boronat afinite HPLC yöntemi ile karşılaştırarak analitik performansını değerlendirmeyi amaçladık.  

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, diyabetik ve diyabetik olmayan hastalardan rastgele seçilen 75 tam kan 

örneğini içermektedir. HbA1c seviyesi, Roche TINIA ve Premier Hb9210 boronat afinite kromatografisi 

kullanılarak ölçülmüştür. Yöntemlerin analitik performansları hassasiyet, bias tahmini ve karşılaştırma 

çalışmaları ile değerlendirildi.  

Bulgular: Her iki yöntemde de presizyon çalışmalarının sonuçları IFCC tarafından kabul edilen %CV değeri 

%2.8’in altındaydı. HbA1c ölçümlerinin Ortalama ± SD değerleri Roche TINIA yönteminde %7.16±2.14; 

Premier Hb9210 boronat afinite kromatografisi yönteminde %6.99±1.94 şeklindeydi. Her iki yöntemle elde 

edilen sonuçlar arasında güçlü pozitif korelasyon tespit edilmesine rağmen (r=0.986; p<0.0001), iki yöntem 

sonuçları arasında anlamlı fark vardı (p=0.0005). Yöntemlerin karşılaştırılması için Passing and Bablog 

Regresyon analizi; yöntemler arasındaki ölçümlerin farkı için ise Bland and Altman analizi yapıldı. Passing and 

Bablok regresyon grafiği ve analizi iki yöntem arasındaki doğrusal ilişki ve uyumu gösterdi. Bland-Altman 

grafiğinde, farkların ortalaması ve standart sapması -1.9±9.5 μg/L (7.6/-11.4) idi. Roche TINIA yöntemi, Premier 

Hb9210 boronat afinite kromatografisi HbA1c düzeyini daha yüksek ölçüyordu. Her iki ölçüm arasında ortalama 

%0.17 kadar bias söz konusuydu. Bu değer IFCC’nin belirlediği toplam izin verilen hata kriteri olan %6.7 

HbA1c düzeyi için % 0.46 değerinden düşüktür.  

Sonuç: Her iki yöntem de kabul edilebilir hassasiyet ve iyi doğruluk gösterdi. Roche TINIA yöntemi, 

karşılaştırmalı yöntem (Premier Hb9210 boronat afinite kromatografisi) ile iyi bir uyum ve korelasyon 

göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: HbA1c, Diabetes Mellitus, Türbidimetrik İnhibisyon İmmünolojik Testi, Yüksek 

Performanslı Likit Kromotografi 

 

SS-217 

COMPARISON OF TWO DIFFERENT GLYCATED HEMOGLOBIN 

METHODS AND THEIR ANALYTIC PERFORMANCES 

Introduction: Prevelance of global diabetes mellitus is increasing rapidly. Measurement of glycated 

hemoglobin, especially HbA1c is essential for diabetic patients and several methods exist for its measurement. In 

this study, we aim to compare the Roche turbidimetric inhibition immunoassay (TINIA) method with the 

Premier boronate affinity HPLC method and assess their analytical performances.  

Methods: 75 full blood samples were randomly selected from diabetic and non-diabetic patients. HbA1c levels 

were measured using Roche TINIA and Premier Hb9210 boronate affinity chromatography. The analytical 

performances of the methods were evaluated with precision, bias estimation and comparison studies.  

Results: For both methods, resulting %CV value of the precision studies was below the IFCC approved 2.8%. 
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Results of the HbA1c measurements, given in mean ± standard deviation, were 7.16%±2.14 for Roche TINIA 

and 6.99%±1.94 for Premier Hb9210 boronate affinity chromatography. Although a strong positive correlation 

was identified between the two methods (r=0.986; p<0.0001), the difference was statistically significant 

(p=0.0005). To compare the methods, Passing-Bablok regression analysis was conducted and to assess the 

differences, Bland-Altman analysis was done. Passing-Bablok regression graph and analysis showed the linear 

relationship and consistence between the two methods. In the Bland-Altman plot, mean and standard deviation 

of the differences were -1.9±9.5 μg/L (95% CI 7.6 / -11.4). For the same sample, Roche TINIA method was 

found to measure a higher HbA1c level than that of the Premier Hb9210 boronate affinity chromatography 

method. An average bias of 0.17% was observed. This was lower than the total allowable error value of 0.46% 

set by IFCC for the 6.7% HbA1c level.  

Conclusion: Both methods showed an acceptable precision and good accuracy. Roche TINIA method was 

consistent with and well correlated to the compared Premier Hb9210 boronate affinity chromatography method.  

Keywords: HbA1c, Diabetes Mellitus, Turbidimetric Inhibition, Immunoassay, High Performance Liquid 

Chromatography  
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SS-218 

AKUT VE KRONİK EPİLEPSİ MODELİNDE TÜMOR NEKROZ 

FAKTÖR ALFA VE İNTERLÖKİN-1 BETA SEVİYELERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Yaşar Taştemur
*
 

*
 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı 

 

Amaç: Epilepsi, dünya nüfusunun yaklaşık %1’ini etkileyen önemli nörolojik hastalıklardan birisidir. Hastalık 

kortikal veya subkortikal nöronların periyodik ve kendiliğinden aşırı elektriksel deşarjlarına bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Güncel çalışmalar nöroinflamasyonun epilepsinin patogenezinde önemli bir yere sahip olduğunu 

ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı pentilentetrazolle akut ve kronik epilepsi oluşturulan sıçanların 

hipokampüs ve korteksinde TNF-α ve IL-1β seviyelerini incelemektir. 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda 18 adet erkek 220-240 gram Wistar Albino sıçan kullanılmıştır. Sıçanlar 

kontrol (n=6), akut epilepsi modeli (45 mg/kg tek doz PTZ intraperitoneal olarak uygulanan grup) ve kronik 

epilepsi modeli ( 35 mg/kg PTZ pazartesi, çarşamba ve cuma günleri toplamda 15 enjeksiyon olacak şekilde 

intraperitoneal olarak uygulanan grup) olacak şekilde üç gruba ayrıldı. Deney sonrası hayvanların beyin dokuları 

çıkarılarak korteks ve hipokampüs çıkarıldı. Dokular homojenize edildikten sonra ELISA(enzyme-linked 

immunosorbent assay) yöntemi ile bu dokularda TNF-α ve IL-1β değerleri ölçüldü. Verilerin istatistiksel 

değerlendirmesi tek yönlü ANOVA ile yapıldı ve çoklu karşılaştırmalar Tukey testi ile belirlendi. 

Bulgular: Akut epilepsili hayvanların korteks ve hipokampüste ölçülen TNF-α ve IL-1β değerleri kontrol 

grubuna göre yüksek olsa da bu istatiksel olarak anlamlı buluınmadı (p>0,05). Ancak kronik epilepsili 

hayvanların korteks ve hipokampüste ölçülen TNF-α ve IL-1β değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak 

artmış bulundu (p<0,05). 

Sonuç: Elde edilen bulgulara dayanarak nöroinflamasyonun epilepsinin kronikleşme sürecinde önemli rol 

oynayabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Tümör Nekroz Faktör Alfa, İnterlökin-1 Beta 

 

SS-218 

COMPARISON OF THE TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA AND 

INTERLEUKIN-1 BETA LEVELS IN ACUTE AND CHRONIC 

EPILEPSY MODELS 

Introduction: Epilepsy is one of the major neurological disorder affecting approximately 1% of the world's 

population. This disorder is caused by periodic and spontaneous electrical discharges of cortical or subcortical 

neurons. Recent studies have shown that neuroinflammation has an important role in the pathogenesis of 

epilepsy. The aim of this study was to investigate the levels of TNF-α and IL-1β in the hippocampus and cortex 

of rats after pentylenetetrazole-induced acute and chronic epilepsy models.  

Methods: In our study, 18 male 220-240 grams Wistar Albino rats were used. Rats were divided into three 

groups as control (n = 6), acute epilepsy model (45 mg/kg single dose PTZ intraperitoneally administered group) 

and chronic epilepsy model (35 mg / kg PTZ on Monday, Wednesday and Friday in a total of 15 injections 

intraperitoneally administered group). After the experiment, brain tissues of the animals were removed and the 

cortex and hippocampus were separated. After the tissues were homogenized, TNF-α and IL-1β values were 

measured by ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) method. Statistical evaluation of the data was 

performed by one way ANOVA and multiple comparisons were determined by the Tukey test. 

Results: TNF-α and IL-1β values of cortical and hippocampus animals of acute epilepsy were higher than 
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control group but this was not statistically significant (p> 0.05). However, TNF-α and IL-1β values of cortical 

and hippocampus animals of chronic epilepsy were significantly increased compared to the control group (p 

<0.05). 

Conclusion: Based on the findings, we think that neuroinflammation may play an important role in the process 

of chronicity of epilepsy.  

Key Words: Epilepsy, Tumor Necrosis Factor Alpha, Interleukin-1 Beta 
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SS-219 

CEP TELEFONU KULLANMANIN BEYİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mehmet Cihan YAVAŞ* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD  

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, laboratuvar ortamında cep telefonu maruziyetinin beyin dokusu üzerine olan 

etkisini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Medline (pubmed), Google Scholar, ScienceDirect, EBSCOhost arama 

motorlarını kullanarak literatür aramasını gerçekleştirdik. Açık erişimi bulunan tüm makaleler indirilip incelendi. 

Çalışmamız 2015-2018 yılları arasında deney hayvanı üzerinde cep telefonu etkisinin beyin üzerine yapılmış 

çalışmaları alındı. Toplam 98 çalışmadan sadece 26 makale ile devam edildi. 

Bulgular: Çalışmalarda kontrol n: 8.23±3.37 ve deney gruplarında n: 8.11±3.27 hayvan kullanıldığı 

görülmüştür. Dokuz farklı ülkeden yapılan çalışmalardan Türkiye % 38 oranında bu alanda en çok çalışma 

yaptığı görülmüş. Deney hayvanı olarak erkek Wistar albino ve erkek Sprague Dawley ’in daha fazla 

kullanıldığı, günlük maruziyetin 3.07±5.08 saat, toplam sürenin ise 43.42±57.02 gün olduğu bulunmuştur. 835 

MHz - 2100 MHz arasında frekans bandındaki çalışmaların 14 (% 53) ’ünde 900 MHz frekans bandı 

kullanılmıştır. Antenin hayvanların başına olan mesafesi 22.33±28.88 cm, tüm vücut için 0.79±1.41 W/kg, beyin 

için 0.33±0.73 W/kg SAR değeri bulunmuştur. Çalışmaların 26 ’sı irdelendiğinde, 22 (% 85) tanesinde bulgunun 

olduğu, 4 (% 15) tanesinde ise herhangi bir etkilenmenin olmadığı belirtilmiştir.  

Sonuç: Çalışma ile cep telefonları maruziyetlerinin, tüm frekans bandları incelendiğinde, beyinde oksidatif 

değişiklikler, DNA hasarları, nöron ve glia hücrelerinde apoptotik değişiklikler, purkinje hücrelerinde gelişimi 

etkileyeceği ve hippokampus protein süreçlerini etkileyebileceği rapor edilmektedir. Bu bulgular cep telefonu 

maruziyetlerinin beyin dokusunda bazı değişikliklere sebep olabileceğini işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cep telefonu, radyo frekans, beyin, deney hayvanı, etki 

 

SS-219 

EVALUATION OF THE EFFECT OF USING MOBILE PHONES ON 

THE BRAIN  

Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of cell phone exposure on brain tissue in 

laboratory. 

Methods: We conducted a literature search using the Medline (pubmed), Google Scholar, ScienceDirect, 

EBSCOhost search engines. All articles with open access were downloaded and reviewed. In this study, the 

effects of mobile phone effect on the experimental animal were taken on the brain between 2015-2018. A total of 

98 studies were continued with only 26 articles. 

Results: In studies, control n: 8.23 ± 3.37 and experimental group n: 8.11 ± 3.27 animals were used. Nine of the 

studies from different countries, Turkey has been seen that 38% do most work in this area. It was found that 

Wistar albino and Sprague Dawley male were used more as the experimental animal, the daily exposure was 

3.07 ± 5.08 hours and the total duration was 43.42 ± 57.02 days. The frequency band of 835 MHz - 2100 MHz 

was used in 14 (53 %) of 900 MHz frequency bands. The distance of the antenna to the animals head was found 

as 22.33 ± 28.88 cm, for the whole body 0.79 ± 1.41 W / kg and for the brain 0.33 ± 0.73 W / kg SAR value was 

found. When 26 of the studies were examined, it was stated that there were 22 (85 %) of the findings and 4 

(15 %) of them were not affected. 

Conclusion: It was observed that there were more studies with 900 MHz frequency band in mobile phone 
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exposures. When all frequency bands are examined, it is reported that oxidative changes in the brain, DNA 

damages, apoptotic changes in neuron and glia cells, affect the development of purkinje cells and affect 

hippocampus protein processes. These findings suggest that cell phone exposures may cause some changes in 

brain tissue. 

KeyWords: Cell phone, radiofrequency, brain, experiment animal, effect 
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SS-220 

BEL AĞRISI OLAN HASTALARDA MR İNCELEMESİNDE GÖRÜLEN 

RASTLANTISAL HEMANJİOM LEZYON SIKLIĞI 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Erdinç Acar
*
, Ahmet Taha Bitlis

**
, Mümin Karahan

**
, Alper Gültekin

** 

*
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji El ve Üst Ekstremite Cerrahisi

 

**
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji 

 

Amaç: Çalışmamızda bel ağrısı nedeni ile başvuran hastaların çekilen lomber manyetik rezonans (MR) 

incelemesinde rastlantısal olarak saptanan hemanjiom lezyonu sıklığının değerlendirilmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntemler: Eylül 2017 ile Ekim 2018 tarihleri arasında bel ağrısı nedeni ile başvurup lomber MR 

incelemesi yapılan 541 hasta değerlendirildi. Lomber MR’lar ortopedi ve radyoloji uzmanları tarafından 

incelendi. Lomber MR incelemelerinde hemanjiom lezyon sıklığı değerlendirildi. Analiz Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) ve Friedman’s p korelasyon testine göre yapıldı. p<0.05 olması anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmamızda 541 hasta ( 187 (%34.5) erkek, 354 (%65.5) bayan) ele alındı. Hastaların ortalama yaşı 

50.5 (9-87) idi. 88 hastada ( 28 erkek (%14.9), 60 bayan (%16.9) ) ve 118 seviyede ( erkekte 32 seviye, bayanda 

86 seviyede) hemanjiom lezyonu görüldü. En sık görülen seviye Lomber vertebra 2 ( L2) olarak bulundu. 

Rastlantısal olarak hemanjiom lezyonu görülme sıklığı %16.2 olarak bulundu. Erkek ve bayanda hemanjiom 

görülme sıklığı açısından anlamlı fark saptanmadı ( p= 0.1). Seviye sayısı açısından anlamlı fark saptandı 

( Erkeklerde 1.1 kat, bayanlarda 1.4 kat) ( p= 0.03).  

Sonuç: Bel ağrısı nedeni ile ortopedi polikliniğine başvurup lomber MR çekilen hastalarda hemanjiom lezyon 

sıklığı yaygın olarak görülmektedir. Semptomlarla ilişkili bulunmasa da sıklık ve seviye anlamında hemanjiom 

lezyon farkındalığı göz ardı edilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, hemanjiom, MR, rastlantısal 

 

SS-220 

THE FREQUENCY OF INCIDENTAL HEMANGIOMA IN PATIENTS 

WITH LOW BACK PAIN USING MAGNETIC RESONANCE IMAGING 
Objective: In this study,we aimed to evaluate the frequency of incidental hemangioma as assessed by lumbar 

magnetic resonance imaging(MRI) in patients with low back pain. 

Methods: Between September 2017 and October 2018, a total of 541 patients with low back pain who 

underwent lumbar MRI were included. The MRI scans were performed by orthopedists and radiologists. The 

frequency of incidental hemangioma was evaluated. Statistical analysis was performed using the Statistical 

Package for the Social Sciences(SPSS). The Friedman’s correlation analysis was carried out. A p value of <0.05 

was considered statistically significant. 

Results: Of all patients, 354 (65.5%) were females and 187 (34.5%) were males. The mean age was 50.5 (range, 

9 to 87) years. A total of 88 patients (28 males, 14.9% and 60 females, 16.9%) at 118 levels ( 32 levels in males 

and 86 levels in females) had an incidental hemangioma. The most common level was lumbar vertebra 2 (L2). 

The frequency of incidental hemangioma was 16.2%, indicating no significant difference between the males and 

females(p=0.1). However, there was a significant difference in the level of involvement between the two sexes 

(1.1 fold in males and 1.4 fold in females) (p=0.03). 

Conclusion: Our study results suggest that the rate of incidental hemangioma is high on lumbar MRI in patients 

admitted to the orthopedics outpatient clinic with low back pain. Even in asymptomatic cases, hemangiomas 

should be kept in mind due to its common occurrence at any level in patients with low back pain. 
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Keywords: Low back pain, hemangioma, incidental, magnetic resonance imaging. 

 

Table 1.Levels of hemangioma 

Level of hemangioma  118 

Thoracic vertebra 11 (T11) 1 

Thoracic vertebra 12 (T12) 9 

Lumbar vertebra 1 (L1) 23 

Lumbar vertebra 2 (L2) 30 

Lumbar vertebra 3 (L3) 19 

Lumbar vertebra 4 (L4) 18 

Lumbar vertebra 5 (L5) 13 

Sacral vertebra 1 (S1) 3 

Sacral vertebra 2 (S2) 2 

 

Figure 1 
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SS-221 

PRETERM EYLEM İLE SEZERYANA ALINAN AKUT EROİN 

KULLANIMI OLAN HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ 

Bahar Aydınlı*, Harun Özmen* 

*Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 

 

Giriş: Madde suiistimali toplumsal bir sorun olup cerrahi gerektiren hastalarda anestezi uygulamasına ek 

risklerle birlikte morbiditeyi arttırabilir. Söz konusu sezeryan cerrahisi olduğunda hem bebek hem de anne 

açısından iyi bir anestezi tekniği seçimi ve yönetimi zorunlu hale gelir.   

Olgu: 30 yaş, 50 kg,multipar, son adet tarihine göre 34 haftalık, eski sezeryan öyküsü olan ve rutin takipleri 

bulunmayan gebe ani başlayan aktif servikal kanama ve preterm eylem ile hastane acil servisine başvurdu.  Vital 

bulguları TA: 100/60, kalp atım hızı: 100 atım/dk, ateş:36
o
C, Solunum sayısı: 25/dk olan hasta acil koşullarda 

hızla sezeryana alındı. Eş zamanlı alınan laboratuar örneklerinde; Hb: 12,9 g/dl 

Plt: 218 x 10
3
/ µL, glu:68 mg/dL, üre:15 mg/dL, PT: 11,6 sn, APTT: 26 sn, INR: 1.02 saptanan hastanın fizik 

muayenesinde mallampati 2, oral alım 3 saat önce olduğu ve 4 saat önce eroin kullandığı öğrenildi. 

Acil şartlarda mükerrer sezeryan geçmişi bulunan preterm eylemde aktif kanaması olan hasta için genel anestezi 

uygulamasına karar verildi. Propofol( 150 mg)  ve rokuronyum(30 mg) ile hızlı-seri anestezi indüksiyonunu 

takiben başarılı endotrakeal entübasyon gerçekleştirildi. %50 O2 /%50 N2O ve %1 sevofluran ile anestezisi 

idame ettirilen hastada canlı bebek çıkımını takiben remifentanil 50 mcg, plasenta çıkımı sonrasında da oksitosin 

10 IU iv püse- 20 IU/ 1000 cc NaCl içinde infüzyon olarak uygulandı. Antibiyotik proflaksisi uygulanan hastaya 

analjezik olarak 50 mg tramadol iv verildi. Ameliyat boyunca vital bulguları stabil olan hastaya 30. Dakika 

sonunda 2 mg/kg dozdan sugammadeks ile dekürarizasyon uygulandı ve sorunsuz ekstübe edildi. Postop 

ajitasyon, yoksunluk belirtisi, kognitif fonksiyonların geri dönmesinde gecikme gözlenmedi. Vitalleri stabil olan 

hasta postoperatif cerrahi servise transfer edildi 

Canlı erkek bebeğin 1. Dakika APGAR 5, 5. Dakika APGAR 8, doğum ağırlığı: 1500 gr, baş çevresi. 30 cm, 

boy: 46 cm olarak kayıt edildi. Preterm eylem sonrası düşük doğum ağırlığı olan bebekte aşırı emme refleks 

mevcudiyeti ve hiperirritabilite gözlenmesi üzerine yenidoğan yoksunluk sendromu ön tanısıyla bebek 

yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Fenobarbital tedavisi uygulanan bebek 5. Gün yoğun bakımdan 

taburcu edildi. 

Tartışma: Gebelik sırasında madde kullanımının hem gebeye hem de bebeğe oluşturduğu etkileri önceden 

tahmin edebilmek zordur.  Özellikle nöbetlerle seyreden yenidoğan çekilme sendromu bebeğin yaşamını tehdit 

edebilir. Madde bağımlısı gebeler rutin gebelik takiplerini yaptırmaktan çekindikleri için karşımıza komorbit 

hastalıkları taşıyarak ta gelebilirler. Bu olguda Preterm eylemin başlaması, aktif kanama varlığı, kanamanın 

miktarının ön görülememesi yanı sıra yakın zamanda madde kullanımının olması anestezi seçiminin genel 

anestezi yönünde olmasına neden olmuştur. 

Sonuç: Madde suiistimali toplumsal bir sorun olup gebelik sırasında da karşımıza çıkabilmektedir. Bu gebelerin 

rutin gebelik takiplerini yaptırmaktan sakındıklarını ve olası sorunların daha da ciddi olabileceği akılda 

tutulmalıdır 

Anahtar kelimeler: preterm eylem, düşük doğum ağırlığı, yenidoğan yoksunluk sendromu, madde suiistimali 

SS-221 

ANESTHETIC MANAGEMENT IN A PATIENT UNDERGOING 

EMERGENCY CESEREAN SECTION, WHO  HAD JUST USED 

HEROIN 

Introduction: Substance abuse is a social problem which may increase morbidity with additional risks to 
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anesthesia in patients requiring surgery.  When it comes to ceserean section, the choice and management of 

anesthetic technique becomes essential for both the baby and the mother. 

Case: Patient aged 30 years, weighed 50 kg, multipar, whose pregnancy was 34 weeks and did not have routine 

follow-up during pregnanacy admitted to hospital with with sudden onset of active cervical hemorrhage and 

preterm labor. At the arrival, her vital signs were blood pressure: 100/60, heart rate: 100 beats / min, fever: 36, 

respiratory rate: 25 / min and she has taken to operation room emergently.  It was learned that  she used heroin 

just 4 hours ago. General anesthesia was  applied as she had active bleeding. Successful endotracheal intubation 

was performed following anesthesia induction with propofol (150 mg) rocuronyum (30 mg). Anesthesia was 

maintained with 50% O2 / 50% N2O and 1% sevoflurane. Remifentanil was followed by 50 mcg following 

placenta clemped. After performing sympitan and antibiotics, 50 mg tramadol was applied for postoperative 

analgesia. During surgery, vital signs were remained at normal ranges. At the end of surgery, 2mg/kg 

sugammadex  was used for reversal of the neuromuscular agents and extubation was  performed without any 

complication. Postoperative agitation, withdrawal symptoms, cognitive dysfunction did not observed. As the 

vital signs  stayed stable, the patient was transferred to postoperative surgical service. The baby’s apgar scores 

were 5 and 8 at 1st. min and 5th min, respectively.  He was 1500 gr, and 46 cm long. The baby, low birth 

weighed, was hospitalized in the neonatal intensive care unit with a diagnosis of neonatal withdrawal syndrome 

due to the presence of excessive sucking  reflex and hyperirritability. The baby who had fenobarbital therapy,was 

discharged from the intensive care unit after 5 days. 

Discussion: It is difficult to predict the effects of substance use during pregnancy on both the pregnant and the 

baby. Newborn withdrawal syndrome, especially with seizures, may threaten the baby’s life. Drug-addicted 

pregnants, as they hesistate to rotuine follow-up, may present many co-morbidities. In present case, initiation of 

preterm labor, presence of active bleeding, inability to predict the amount of bleeding as well as recent substance 

use caused the choise of anesthesia as  general anesthesia. 

Conclusion: Substance abuse is a social problem and can be seen during pregnancy. It should be kept in mind 

that drug-addict pregnants may avoid routine follow-up and possible problems may be more serious. 
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SS-222 

A COMPARISON OF PROPOFOL AND ETOMIDATE FOR 

ANESTHESIA INDUCTION IN PATIENTS WITH DIABETIC 

AUTONOMIC NEUROPATHY 

Rabia Sarı*, Sinan Uzman 

* Hatay State Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation  

 

Aim: Diabetic autonomic neuropathy (DAN) is associated with increased perioperative hemodynamic problems. 

We hypothesized that in patients with DAN, anesthesia induction with etomidate causes less hemodynamic 

complications than propofol. 

Materials and methods: 40 ASA 2-3 patients with DAN were studied. Anesthesia was induced with either 

etomidate 0.3 mg/kg intravenous (IV) in Group E (n=20) or propofol 2.5 mg/kg IV in Group P (n=20). Systolic 

(SAP), diastolic (DAP), mean arterial pressure (MAP), heart rate (HR) values were recorded at baseline (T0) and 

every minute after the anesthesia induction for 5 minutes (T1-T5). Serum adrenocorticotropic hormone (ACTH), 

cortisol, and insulin levels were measured at baseline, 5 minutes after endotracheal intubation and 5 minutes 

after surgical incision. 

Results: Mean HR values were similar between the two groups at all measurement  (p>0.05 for all). Compared 

with T0 values, T1 mean HR significantly decreased only in Group P (p=0.007). T2 Mean SAP was significantly 

lower in Group P than Group E (p=0.016). Comparing with T0 values mean SAP significantly dropped at T2 

measurement time point in both groups (p0.001). Patients in Group P had significantly lower mean DAP 

measurements than those in Group E at T1, T2, T3, and T5 (p0.037 for all). Compared with T0 values, T1 mean 

DAP significantly dropped only in Group P (p<0.001). Mean MAP was significantly lower in Group P than 

Group E at T1 (p=0.033). Compared with the T0 measurements, MAP significantly dropped at T1 in both groups 

(p0.006 for both). Groups were not significantly different in terms of serum ACTH, cortisol, and insulin levels 

at any measurement time point (p>0.05). 

Conclusion: When compared with propofol, etomidate is associated with less hemodynamic disturbances during 

anesthesia induction in diabetic patients with DAN.  
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SS-224 

AMI TANISINDA YÜKSEK HASSASİYETLİ TROPONİN-T İLE 0-1 

SAAT ALGORİTMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Bilal İLANBEY

* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD 

 

Amaç: Acil polikliniğe göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran hastaların akut miyokard infarktüsü (MI) tanısını 

koymak ya da dışlamak için yararlanılan testlerden biri kanda yüksek hassasiyetli kardiyak troponin T (hs-cTnT) 

ölçümüdür. Bu test kullanarak geliştirilmiş olan 0. saat / 1. saat algoritmasının hastanemiz acil polikliniğinde son 

bir yıllık bir sürede uygulanma oranlarının değerlendirilmesini hedefledik. 

Gereç ve yöntemler: 0.saat / 1.saat algoritması “0. Saatte alınan kan örneğindeki hs-cTNT sonucu 14 ng / L'nin 

altında ise akut MI tanısı dışlanır. Sonuç 52 ng/L üzeri ise MI olabileceği düşünülmeli. 14-52 ng / L arasındaki 

bir değer olması durumunda ise 1. saat hastadan yeniden kan alınıp hs-cTNT ölçülmelidir. 1.saatte ölçülen bu 

değer 0. Saatteki değerden en az 5 ng /dL daha fazla ise MI olabileceği düşünülmelidir” şeklindedir. Bu amaçla 

son 1 yıllık bir sürede Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil polikliniğine göğüs ağrısı şikayetiyle 

başvuran hastalarda istenen 0. saat ve 1.saat hs-cTnT test sonuçları Hastane ve Laboratuvar Bilgi Yönetim 

Sistemlerinden (HBYS/LBYS) alındı. 0. Saat test sonucu 14-52 ng /dL arasında olan hastalardan yeniden 1. saat 

hs-cTnT istem oranları hesaplandı.  

Bulgular: Bu çalışmada bir yıllık bir sürede 0. Saatte troponin (hs-cTnT) test sonucu 14-52 ng / L arasında çıkan 

hastalardan algoritma uygulanarak 1. Saat hs-cTnT test istem oranı %59,5 olarak bulunmuştur. İlk üç ay 

için %64,5, son üç ay ise %55,3 olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Bu çalışma ile göğüs ağrısı şikâyeti ile acil polikliniğe başvuran hastalarda yüksek hassasiyetli hs-cTnT 

testi için belirlenen 0. saat / 1. saat algoritmaya uyumun oranları belirlendi. Ancak ilk aylara göre oranın son 

aylarda düşmesi düşündürücüdür. Bu çalışmanın başka merkezlerde de yapılması durumunda daha kapsamlı bir 

değerlendirme yapılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: hs-cTnT, göğüs ağrısı, 0. saat / 1. saat algoritması 

SS-224  

EVALUATION OF A 0-1 HOUR ALGORITHM İN THE DİAGNOSİS OF 

AMI WİTH HIGH SENSİTİVİTY TROPONIN-T 
Objectives: One of the tests used to diagnose or exclude (rule-out) acute myocardial infarction (MI) in patients 

presenting to the emergency department with chest pain is the measurement of high-sensitivity cardiac troponin 

T (hs-cTnT) in the blood. We aimed to evaluate the rate of application of the 0 hour / 1st hour algorithm 

developed by using this test in the last one year in our hospital emergency department. 

Methods: According to the 0 hour / 1 hour algorithm, if the result of hs-cTNT in the blood sample taken at the 

first hour is below 14 ng / L, the diagnosis of acute MI is excluded. If the result is above 52 ng / L, it should be 

considered MI. If there is a value between 14-52 ng / L, hs-cTNT should be taken again after 1 hour. This value 

measured at the 1st hour should be considered as MI if it is at least 5 ng / dL greater than the value of hour. For 

this purpose, 0 hours and 1 hour hs-cTnT test results were obtained from Hospital and Laboratory Information 

Systems (HIS / LIS). hs-cTnT request rates were calculated after 1 hour from the patients with the first test result 

between 14-52 ng / dL. 

Results: In this study, in the last 1 year, troponin (hs-cTnT) test results from 14-52 ng / L in the last 1 hour, the 

algorithm applied to the 1st hour hs-cTnT test request rate was found to be 59.5%. For the first three months, it 

was 64.5% and the last three months was 55.3%. 

Conclusion: In this study, the rates of adherence to 0 hour / 1 hour algorithm determined for high sensitivity hs-

cTnT test were determined in patients admitted to the emergency department with chest pain complaint. 
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However, it is thought-provoking that the rate decreased in the last months compared to the first months. If this 

study is done in other centers, a more comprehensive evaluation can be made. 

Key Words: hs-cTnT, chest pain, 0 hour / 1hour algorithm 
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SS-225 

İNFERTİL OLAN VE OLMAYAN KADINLARDA CİNSEL FONKSİYON 

İNDEKSİ 

Selda Songur Dağlı* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, 

 

Amaç: Seksüel fonksiyonları etkileyen fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik birçok bileşen vardır. Bu çalışmada 

infertil olan ve olmayan kadınlarda cinsel fonksiyon indeksinin karşılaştırılması amaçladık. 

Yöntem: 01.06.2017 ile 01.01.2018 tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve 

Doğum Polikliniğine başvuran, 90 infertil ve 90 fertil olan şartları uygun hastalardan ankete katılmayı kabul 

edenler çalışmaya dahil edilmiştir. İnfertil grup için dahil olma kriterleri; en az 1 yıldır istediği ve korunmadığı 

halde gebe kalamama, cinsel olarak aktif olma. Fertil olan grupta ise dahil olma kriterleri; eşi ile birlikte yaşama, 

cinsel olarak aktif olma, son doğumun üzerinden en az altı ay geçmiş olması. İki grup için de dışlanma kriterleri; 

menapoz, laktasyon, sistemik hastalığı olanlar (hipertansiyon, kollajen doku hastalığı gibi), diabetes mellitus 

veya troid hastalığı gibi endokrin hastalığı olanlar ve psikiyatrik tedavi alanlar. Bu hastalara 9 sorudan oluşan, 

Rosen ve ark’ın kullandığı, Türk Kadınları için uyarlanmış, kadın cinsel fonksiyon indeksi (female sexual 

function ındex / fsfı) anketi uygulandı. İki grubun toplam FSFI skorları karşılaştırıldı. 

Bulgular: İnfertil grubun yaş ortalaması 29,13 ± 5,72; fertil grubun ise 31,86 ± 6,60 olarak bulundu, iki grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p=0,003). İnfertil grupta FSFI ortalaması 28.18 ± 6.07, fertil 

grubun FSFI ortalaması 28.03 ± 7.34 olarak hesaplandı. İnfertil grup ve fertil grubun FSFI arasında istatistiki 

olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p = 0.088).  

Sonuç: İnfertil ve fertil gruplar arasında toplam FSFI skorları karşılaştırıldı ve anlamlı bir farklılık olmadığı 

görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Seksüel Disfonksiyon, İnfertilite, Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi. 

SS-225 

SEXUAL FUNCTION INDEX IN INFERTILE AND FERTIL WOMEN 

Objectıve: There are many physiological, psychological and sociological components affecting sexual functions. 

ın this study, we aimed to compare the index of sexual function in women with and without infertility. 

Methods: The patients who were admitted to Ahi Evran University Faculty Of Medicine, Obstetrics And 

Gynecology outpatient clinic between 01.06.2017 and 01.01.2018 and 90 infertile and 90 fertile conditions were 

included in the study. Inclusion criteria for the infertile group; have not been able to conceive, be sexually active, 

for at least one year and not to be protected. In the fertile group, inclusion criteria; living together with his wife, 

being sexually active, at least six months after the last birth. Exclusion criteria for both groups; menopause, 

lactation, those with systemic disease (such as hypertension, collagen tissue disease), diabetes mellitus or thyroid 

disease and those receiving psychiatric treatment. The female sexual function index (FSFI) questionnaire was 

applied to these patients, which was adapted to Turkish Women by Rosen et al. Total FSFI scores of the two 

groups were compared. 

Results: The mean age of the infertile group was 29.13 ± 5.72 years; the fertile group was found 31.86 ± 6.60, 

and there was a statistically significant difference between the two groups (p = 0.003). The mean FSFI in the 

infertile group was 28.18 ± 6.07, and the mean fsfı of the fertile group was 28.03 ± 7.34. There was no 

statistically significant difference between the infertile group and the fertile group FSFI (p = 0.088). 

Conclusıon: Total FSFI scores between infertile and fertile groups were compared, and no significant difference 

was found. 

Keywords: Sexual Dysfunction, İnfertility, Female Sexual Function İndex. 
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SS-226 

THE ADVANTAGE OF MCISAAC SCORE IN DIAGNOSE 

PHARYNGOTONSILLITIS 

Zeynep YILMAZ ÖZTORUN
*
, Güliz GÜRER

* 

* Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri A.D. 

 

Introduction: Group A beta hemolytic strepteccocus (GABS) is found %20-40 of cases of childhood 

pharyngitis. Rapid antigen detecting test (RADT) and throat culture are diagnostic methods. Rapid diagnostic 

tests detecting GABS combined with Centor McIsaac score enable accurate differential diagnosis (viral vs. 

bacterial). In this study we aimed to differentiate viral and bacterial pharyngitis by using RADT, throat swab, 

Centor McIsaac score and we also aimed to find the correlation between McIsaac score and severity of the 

symptoms and also see contribution of McIsaac score to the diagnosis. 

Methods: We performed a retrospective study of 236 patients who were 3 to 18 years between the dates of May 

2017 – December 2017. The exclusion criterias were previous oral antibiotics the last 14 days, age of <3 years 

and >18 years. The age, sex, cough presentation, physical examination symptoms (fever, tonsillar exudate or 

enlargement, cervical lymphadenopathy), test results (RADT, throat culture, hemogram) of the patients were 

observed. In Centor McIsaac score, one point each is assigned for temperature>38
0
C, absence of cough, tender 

anterior cervical adenopathy, tonsillar swelling or exudate, and age 3-14 years. Statistical analyse was performed 

using SPSS 22. T test and kisquare test was used in analyses. 

Results: The mean age of the patients were 86.6 month. There were 115 female, 121 male patient. Patients were 

seperated under the age of 72 months and above the age of 72 months. Above the age of 72 months, 40 patient 

had RADT positive, 37 patient had throat culture positive. Under the age of 72 months 36 patient had RADT 

positive, 31 patient had throat culture positive (p>0.05). The mean of McIsaac score was 3.05. McIsaac score of 

the patients who had temperature above 38
0
C, tonsiller hypertrophy and exudate and who had RADT positive, 

cough positive, throat culture positive were high according to notexistant. There was statistically significant 

difference. (p<0.05) 

Conclusion: Depending on the severity of the symptoms, viral and bacterial infection can be differentiated and 

antibiotic requirement can be solved. In our study, we found that the symptoms were more severe in patients 

with higher McIsaac score and that HAT positivity was higher in these patients. Correlation between the McIsaac 

scoring and HAT is important in terms of finding more risky patients in terms of GABS infection by scoring 

without the need for further examinations. We believe that this may shed light on the works to be done later.  

Key Words: Pharyngotonsillitis, McIsaac score, Rapid antigen detection test  

 

SS-226 

TONSİLLOFARENJİT TANISINDA MCISAAC SKORUN FAYDASI 

Amaç: Grup A Beta hemolitik streptekoklar(GABS) çocukluk dönemi farenjit vakalarının %20-40’ında görülür. 

Hızlı antijen testi (HAT) ve boğaz kültürü alınması tanı koydurucu yöntemlerdendir. Centor McIsaac skorla 

birlikte GABS saptayan hızlı tanı testleri viral ve bakteriyel ayrımını yaptırır. Bu çalışmada HAT, boğaz kültürü, 

Centor McIsaac skorlaması kullanarak viral ve bakteriyel farenjit ayrımını yapmayı ve ayrıca semptomların 

şiddeti ile McIsaac skor yüksekliği arasındaki korelasyonu bulmayı ve McIsaac skorunun tanıya katkısını 

görmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Mayıs 2017- Aralık 2017 arasında 3-18 yaşları arasında olan 236 çocuğun verileri 

retrospektif olarak değerlendirildi. 14 gün öncesinde antibiyotik kullanılması, 3 yaş altı ve 18 yaş üstü olmak 

çalışmadan dışlanma kriterleri idi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, öksürük öyküsü, fizik muayene bulguları (ateş, 

tonsiller exuda, veya büyüme, servikal lenfadenopati), test sonuçları (hızlı antijen testi, boğaz kültürü, 
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hemogram) incelendi. Centor McIsaac klinik skorunda 38 üstü ateş, öksürük yokluğu, ön servikal adenopati, 

tonsiller şişlik veya exuda, 3-14 yaş arası olmanın herbiri için 1 puan verildi. İstatiksel analiz SPSS 22 

kullanılarak yapıldı. T testi ve kikare testi analizlerde kullanıldı.  

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 86.6 aydı. 115 kız, 121 erkek hasta idi. Hastalar 72 ay altı ve 72 ay üstü 

ayrılıp boğaz kültürü ve hızlı antijen test pozitifliğine bakıldı. 72 ay üstü HAT pozitif 40 hasta, 72 ay altı HAT 

pozitif 36 hasta, 72 ay üstü boğaz kültür pozitif 37 hasta, 72 ay altı boğaz kültür pozitif 31 hasta vardı (p>0.05). 

McIsaac skorun ortalaması 3.05 idi. 38 üstü ateşi olanlar, hızlı antijen testi pozitif olanlar, öksürüğü olanlar, 

tonsiller şişlik ve exudası olanlar, boğaz kültür pozitif olanların McIsaac skorları olmayanlara göre yüksek idi. 

İstatiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p<0.05)  

Sonuç: Hastalarda semptomların şiddetine göre viral, bakteriyel enfeksiyon ayrımı yapılıp antibiyotik 

gereksinim varlığı çözülebilmektedir. Çalışmamızda McIsaac skorun yüksek olduğu hastalarda semptomların 

daha şiddetli olduğu ve bu hastalarda HAT pozitifliğinin fazla olduğunu saptadık. McIsaac skorlaması ile 

HAT’ın korele olması fazla tetkike gerek kalmadan skorlama yöntemiyle GABS enfeksiyonu açısından daha 

riskli hastaları bulmak açısından önemlidir. Bunun daha sonra yapılacak çalışmalara ışık tutabileceği 

kanaatindeyiz.  

Anahtar Kelimeler: Tonsillofarenjit, McIsaac skor, Hızlı antijen testi 

 

Tablo 1: Hastaların klinik özellikleri ve McIsaac skorun dağılımı  

Semptomlar ve McIsaac 

Skoru 

                          n                       % 

Öksürük 101 42.8 

>38
o
C ateş 175 74.2 

Tonsiller şişlik veya exuda  142 60.2 

Servikal lenfadenopati 74 31.4 

Boğaz ağrısı 170 72 

Mc Isaac skoru <2 32 13.6 

Mc Isaac skoru ≥2 204 86.4 
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SS-227 

SÜRRENAL KİTLELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE CERRAHİ 

YAKLAŞIM: BİR YILLIK SONUÇLARIMIZ 

Hasan DAGMURA* 

*Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Tokat 

 

Amaç: Bu çalışmada cerrahi onkoloji servisinde tedavi gören sürrenal kitleli hastalar endokrinolojik ve cerrahi 

yönden değerlendirilmiş ardından laparoskopik sürrenalektomi uygulanmıştır. Sürrenal kitlelere yaklaşım ve 

laparaskopik cerrahi yöntemlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntem: Ocak 2018- Ocak2019 tarihleri arasında adrenal kitle saptanarak Tokat Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Cerrahi Onkoloji Anabilim Dalı ve Endokrinoloji Bilim Dalı tarafından multidisipliner toplantıda 

değerlendirilen ve cerrahi girişim uygulanan on hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların biri (%10) erkek, 

dokuz’u (%90) kadın, yaş ortalaması 61,4 (dağılım 44-78) idi. Olguların üç’ünde (%30) sağ ve yedi’sinde (%70) 

sol sürrenalde kitle saptandı. Bunlardan bir (%10) hastaya laparoskopik ekstraperitoneal, dokuz (%90) hastaya 

laparoskopik transperitoneal cerrahi girişim uygulandı. Ortalama cerrahi süresi 78 dakika olarak hesaplandı. 

Hastanede yatış süresi ortalama üç gün olarak hesaplanmıştır.  Postoperative dönemde hiçbir hastada 

komplikasyon görülmedi. Hastalar potoperatif dönemde kontrole çağrılarak takip edildi. 

Bulgular: Opere edilen hastaların yedi’sinde Cushing sendromu, üçünde ise aldosteronoma üreten adrenal 

adenom tespit edildi. Olguların hepsinde preoperatif endokrinolojik değerlendirilmeleri sonucunda kitlelerin 

hormon üretikleri ve fonksiyonel oldukları görüldü.  

Sonuç: Adrenal kitleler, cerrahi tedavi öncesi mutlaka endokrinolojik olarak değerlendirilmeli ve ameliyat 

öncesi gerekli endokrin hazırlıklar tamamlanmalıdır. Özellikle hormon aktif olguların endokrinopati açısından 

preoperatif, peroperatif ve postoperatif hazırlanması çok önemlidir, fonksiyonel adrenal kitlelerin cerrahi kararı 

alındıktan sonra cerrahi minimal invaziv yöntemlerle yapılmalıdır. Transperitoneal veya extraperitoneal yaklaşım 

hasta ve cerrah için konforlu bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler: İnsidentaloma, Adrenal,  Cushing, Aldosteronoma 

 

SS-227 

EVALUATION OF ADRENAL MASSES AND THEIR SURGICAL 

APPROACH: OUR RESULTS OF A YEAR 

Aim: In this study, patients with surrenal masses who were treated in surgical oncology ward were evaluated 

endocrinologically and surgically and then laparoscopic surrenalectomy was performed. 

Materials  and  methods: Between January 2018-2019 ten patients with adrenal mass were diagnosed, followed 

by the endocrinology and surgical oncology stuff and the surgical decision was taken after been discussed in the 

multidisciplinary meeting, the results were evaluated retrospectively. One (10%) of the patients was male and 

nine (90%) were female. The mean age was 61.4 (range: 44-78). Three (30%) of the cases had a mass in the left 

and seven in the right adrenal gland (70%). One of them (10%) had laparoscopic extraperitoneal and nine (90%) 

patients underwent surgery with laparoscopic transperitoneal approach. There were no complications in the 

postoperative period. The mean operating time is estimated to be 78 minutes, median patient hospitalization time 

is evaluated to be three days. all the patients were followed postoperative regularly.  

Results: Seven of the cases were Cushing's syndrome and three were aldosteronoma. As a result of preoperative 

endocrinological evaluation of all cases, the masses were hormonally functional. 

Conclusion: Adrenal masses should be considered endocrinologically before surgical treatment and endocrine 
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preparations required before surgery should be completed. Especially preoperative, peroperative and 

postoperative preparation of hormone active cases for endocrinopathy is very important. After surgical decision 

of functional adrenal masses, surgery should be performed with minimally invasive, transperitoneal or 

extraperitoneal approach is a comfortable method for patient and surgeon. 

Keywords: Incidentaloma, Adrenal,  Cushing, Aldosteronoma 
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SS-228 

ÜRETRADA NADİR BİR YABANCI CİSİM: DİKİŞ İĞNESİ 

Mümtaz DADALI* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Kırşehir 

 

Amaç: Üretrada yabancı cismi olan bir olgunun paylaşılması amaçlanmıştır. 

Olgu: 18 yaş erkek hasta polikliniğimize idrar yaparken yanma ve peniste batma hissi ile başvurudu. Yapılan 

fizik muayenesinde penoskrotal bileşkede üretra içinde sertlik ele geliyordu ve direkt üriner sistem grafisi 

istendi. Grafide üretra içinde radyoopak yabancı cisim izlendi (Resim 1a). Hasta tekrar sorgulandığında kaşırken 

üretrasına iğne kaçtığını söyledi. Özgeçmişinde herhangi bir psikolojik rahatsızlığı yoktu. Hasta hemen yatırıldı 

ve acil endoskopi yapıldı. Yapılan endoskopide bulböz üretradan eksternal sfinkter distaline kadar uzanan iğne 

izlendi (Resim 1b). İğne, her iki uçtan da mukoza içine gömülmüştü. Forcepsle tutuldu ancak çekilmesine 

rağmen gelmedi. Daha sonra tekrar forceps ile tutularak bir miktar ilerletildi ve distal ucu mukoza içinden 

çıkartılıp dışarı alındı. Yabancı cisim incelendiğinde 9 santimetrelik dikiş iğnesi olduğu görüldü (Resim2 ). 

Hastaya üretral kateter yerleştirilerek bir gün sonra çekildi ve hastaya postoperatif tetanoz aşısı yapıldı. 

Tartışma:  Üretral yabancı cisim, acil girişim gerektiren nadir rastlanan bir ürolojik durumdur. Etyolojide 

travma, seksüel uyarı ve psikolojik sorunlar yer almaktadır. Kadınlarda üretranın kısa olması nedeniyle 

uygulanan yabancı cisim mesane içine kaçabilirken erkeklerde bu durum genellikle üretra ile sınırlıdır. Hastalar 

idrarda yanma, hematüri, sık üriner enfeksiyon ile başvurabilir. Tanıda röntgen yeterli bilgiyi sağlayabilse de 

radyolüsen cisimler için tomografi gerekebilir. 

Sonuç: Genitoüriner yabancı cisim varlığı çoğunlukla psikolojik veya seksüel davranış bozukluğu ile ilişkilidir. 

Genitoüriner yabancı cisimlerin tespitinde en önemli basamak ayrıntılı bir şekilde alınan anamnezdir. Bunun 

yanında yapılan radyolojik çalışma tanıya yardımcı olur. Yabancı cismin yerleşim yerine göre tedavi tipi 

belirlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Üretra, Yabancı cisim, Endoskopi 

 

SS-228 

A RARE FOREIGN BODY IN URETHRA: SEWING NEEDLE 

Objective: It is aimed to share a case with a foreign body in the urethra. 

Case: 18 year-old male patient admitted to our  clinic with a stinging sensation and burning in the penis while 

urination. Physical examination revealed the presence of stiffness within the urethra in the penoscrotal junction 

and direct urinary tract radiography was requested. In radiography, a radiopaque foreign body was observed in 

the urethra (Figure 1a). When he was questioned again, the patient said that the needle had run into his urethra. 

He had no psychological disorder in her medical history. The patient was immediately hospitalized and 

underwent emergency endoscopy. Performed endoscopy showed a needle extending from the bulbous urethra to 

the distal border of external sphincter (Figure 1b). The needle was embedded in the mucosa at both ends. The 

needle was held with forceps, but it didn't come away despite pulling. Then the needle was retracted again with 

forceps and the distal end was removed from the mucosa and taken out. When the foreign body was examined, it 

was seen that there was a 9 cm sewing needle (Figure 2).  The urethral catheter was inserted and withdrawn one 

day later and the patient was given postoperative tetanus vaccine. 

Discussion: Urethral foreign body is a rare urologic condition requiring urgent intervention. Trauma, sexual 

stimulation and psychological problems are present in the etiology. Due to the short urethra in women, the 

foreign body applied may escape into the bladder. In men, this is usually limited to the urethra. Patients may 

present with urinary combustion, hematuria, frequent urinary infection. Although x-rays may provide enough 
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information in the diagnosis, tomography may be required for radiolucent objects. 

Conclusion: The presence of genitourinary foreign bodies is mostly associated with psychological or sexual 

behavior disorder. The most important step in the detection of genitourinary foreign bodies is anamnesis taken in 

detailed. In addition, the radiological study helps diagnosis. The type of treatment should be determined by the 

location of the foreign body. 

Key Words: Urethra,Foreign Bodies, Endoscopy 

 

               
Resim 1. a) Direkt üriner sistem grafisinde üretrada opasite 

               b) Endoskopide üretra içerisinde yabancı cisim 

 
Resim 2. Yabancı cisimin çıkarıldıktan sonra görüntüsü 
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SS-229 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CAUSE OF 

DEATH AND SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS 

Naime Meric Konar*
 

*
Kırsehir Ahi Evran University Faculty of Medicine Department of Biostatistics and Medical Informatics 

 

Introduction: The aims of this study were two-fold. First aim was analyzing the relationship between cause of 

death and sociodemographic factors, namely age group, gender and location. Another aim was assessing the 

trend of these relationships for the last five years (2013 - 2017). 

Methods: Multiple Correspondence Analysis, which enables analyzing the relationship between categorical 

variales via contingency tables and graphics
1
, was performed for these purposes. Biplots were given to visualize 

the results. Data set including the information of the last five years (from 2013 to 2017) were provided by 

Turkish Statistical Institute (TURKSTAT)
2
.  

Results: Analysis results suggested that malign and benign neoplasms and endocrine, nutritional and metabolic 

diseases were mostly observed in big cities, while diseases of circulatory system and external causes of injury 

and poisoning were more frequent in smaller cities. Furthermore, same pattern was observed over the last five 

years except 2016, that is, deaths of 25-34 age group was found to be caused by external causes of injury and 

poisoning. Deaths caused by diseases of circulatory system and endocrine, nutritional and metabolic diseases 

were found to be related regardless of the gender. Deaths of females over 85 years old were observed to be 

associated with diseases of the nervous system, while deaths of males of 45-54 and 55-64 age groups were found 

to be related to malign and bening neoplasms.  

Conclusion: In conclusion, deaths were observed to be mostly caused by diseases of circulatory system over the 

last five years therefore prevention strategies should be applied in order to lessen the number of deaths caused by 

circulatory system-diseases. 

Key Words: Correspondence analysis, Biplot, Pattern 
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SS-230 

KRONİK HEPATİT C OLGULARI YETERİNCE ERKEN TEDAVİ 

ALIYOR MU? 

Hasan Tahsin GÖZDAŞ
*
 

* 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Bolu 

 

Amaç: Risk gruplarının taranması ve hastalıkla etkin mücadele sonucu sıklığı giderek azalmış olsa da kronik 

hepatit C virus (HCV) enfeksiyonu, halen önemli bir sağlık sorunudur. Kronik HCV, ilerleyen dönemde 

karaciğer sirozu ve hepatoselüler karsinoma neden olabilmektedir. Bu nedenle erken saptanıp tedavi edilmesi 

mortalite ve morbiditenin önlenmesi adına oldukça önemlidir. Bu çalışmada, hastanemizde son iki yılda ilk kez 

tedavi başlanan naif olguların sunulması amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntemler: 01 Ocak 2017 ile 01 Ocak 2019 arasında daha önce tedavi almamış naif kronik HCV 

olguları demografik, klinik ve laboratuvar bulgular açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Toplam 30 kronik HCV olgusu çalışmaya alınma koşulunu sağlamıştır. 23 hasta (% 76) son altı ay 

içinde tanı almışken, 7 hasta (% 24) son altı aydan daha önce tanı almıştı. Dört hastanın ise 10 yıldan daha önce 

tanı aldığı görülmüştür. 21 hastada genotip 1, üç hastada genotip 3, bir hastada ise genotip 4 saptanmıştır. HCV 

RNA ortancası 749.800 IU/ml idi (5.563-28.910.000). 15 hastada (% 50) komorbidite saptanmıştır. Altı hastada 

kompanse siroz, üç hastada ise dekompanse siroz mevcuttu. Olguların demografik, klinik ve laboratuvar 

bulguları tabloda özetlenmiştir. 

Tablo: Olguların demografik, klinik ve laboratuvar bulguları  (n=30). 

Demografik ve klinik bulgular   

Yaş  64 (20-90) 

Cinsiyet (kadın/erkek) 19/11  

Komorbidite 15 (% 50) 

Tanımlanmış risk faktörü 10 (% 33) 

Siroz varlığı 9 (% 30) 

Tıbbi işlem öncesi saptanma 5 (% 16) 

Laboratuvar bulguları   

HCV genotip 1 21/25 (% 84) 

Transaminaz yüksekliği 21 (% 70) 

Trombositopeni 8 (% 26) 

Hipoalbuminemi 6 (% 20) 

Üre/kreatinin yüksekliği 5 (% 16) 

PTZ/INR yüksekliği 3 (% 10) 

HAI >6 11/21 (% 52) 

Fibrozis>3 7/21 (% 33) 

 

Sonuç: Çalışmamızda ilk kez tedavi başlanan kronik HCV hastalarının yaş ortancası beklenenden yüksek 

çıkmıştır. Önemli bir kısmının siroza ilerlediği, bir kısmının ise tanı aldığı halde uzun süredir tedavisiz kaldığı 

anlaşılmıştır. Sonuç olarak, kronik HCV’nin erken tanısı ve tedavisi için daha fazla mücadele edilmesi 

gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Kronik hepatit C,  erken tanı, erken tedavi 

SS-230 

DO CHRONIC HEPATITIS C CASES RECEIVE TREATMENT EARLY 

ENOUGH? 
Introduction: Although the prevalence of chronic hepatitis C virus (HCV) infection decreased due to screening 
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of risk groups and efficient struggle with the disease, it is still an important health problem. Chronic HCV may 

cause liver cirrhosis and hepatocelular carcinoma in the advanced period. So, early detection and treatment is 

quite significant for the prevention of mortality and morbidity. The aim of this study was to present naive 

chronic HCV cases in our hospital who was treated for the first time in the last two years.  

Methods: Naive chronic HCV cases between 01 January 2017 and 01 January 2019 who were not treated before 

were evaluated retrospectively in terms of demographic, clinical and laboratory findings.   

Results: A total of 30 chronic HCV cases met the inclusion criteria. While 23 cases (76%) were diagnosed 

within the last six months, 7 cases (24%) were diagnosed before six months. It was seen that four cases were 

diagnosed before ten years. Genotype 1 was detected in 21 cases, genotype 3 in three and genotype 4 in one 

patient. The median HCV RNA level was 749.800 IU/ml (5.563-28.910.000). Comorbidity was found in 15 

cases (50%). Decompensated cirrhosis was present in six cases and compensated cirrhosis in three cases. 

Demographic, clinical and laboratory findings of the patients were summarized in the Table. 

Table: Demographic, clinical and laboratory findings of the cases  (n=30). 

Demographic and clinical findings   

Age  64 (20-90) 

Gender (female/male) 19/11  

Comorbidity 15 (50%) 

Defined risk factor 10 (33%) 

Presence of cirrhosis 9 (30%) 

Detection before medical procedure 5 (16%) 

Laboratory findings  

HCV genotype 1 21/25 (84%) 

Transaminase elevation 21 (70%) 

Thrombocytopenia 8 (26%) 

Hypoalbuminemia 6 (20%) 

Urea/creatinine elevation 5 (16%) 

PTZ/INR elevation 3 (10%) 

HAI >6 11/21 (52%) 

Fibrozis>3 7/21 (33%) 

 

Conclusion: In our study, the median age of chronic HCV cases who was treated for the first time was found 

higher than expected. It was seen that an important portion developed cirrhosis and some stayed untreated for a 

long time despite receiving diagnosis.  In conclusion, more struggles are needed for early diagnosis and 

treatment of chronic HCV. 

Key words: Chronic hepatitis C,  early diagnosis, early treatment 
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SS-231 

IL-15’İN İNSAN DENDRİTİK HÜCRELERİ TARAFINDAN IL-23 

ÜRETİMİNE ETKİLERİ 

Ahmet EKEN* 
*
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD, Kayseri 

 

Amaç: Dendiritk hücreler (DC) hem tümor hem de mikrobiyal antijenlerin T hücrelerine sunulmasında kritik bir 

işleve sahiptir. Bu çalışmada özetle insan monositlerinden GM-CSF ve IL-4 varlığında üretilen dendritik 

hücrelerin IL-15’e kısa yada uzun süreli maruz kalmaları durumunda dendritik hücreler tarafından IL-23 sitokini 

üretiminin nasıl etkilendiği incelenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                

Gereç ve yöntemler: PBMC’ler periferik kandan Ficoll Paque ile izole edilmistir. CD14+ manyetik bead sistemi 

ile PBMC’ler arasından monositler seçildikten sonra GMCSF ve IL-4 varlığında Dendritik hücreler üretilmiş, 

uzun süreli muamele için farklılaşma IL-15 varlığında ve yokluğunda yapılmış ve 5 gün kültür edilmiştir. 

Ardından hücreler LPS, PGN, anti-CD40 veya curdlan ile 1 gün mature edilmiştir. Kısa süreli muamele ise, 5 

gün IL-15 olmadan farklılaştırılan hücrelere 1 gün ilaveten matürasyon yapılırken IL-15 ilavesi yapılarak 

gerçekleştirilmiştir. Her iki koşulda üretilen dendritik hücrelerin ifade ettiği kostimülatörler, MHCI ve MHCII 

ekspresyonu, üretilen IL-23 ve Il-12, ve son olarak curdlan stimülasyonuna bağlı sinyal moleküllerinin 

fosforilasyonu, flow sitometri/fosfoflow, ELISA ve qPCR yöntemleri ile incelenmiştir. 

Bulgular: Dendritik hücrelerin monositten farklılaşırken yada farklılaştıktan sonra olgunlaşırken IL-15’e maruz 

bırakılmaları durumunda IL-23 üretimi baskılanmıştır. Bunun sonucunda, IL-15 varlığında geliştirilen DC’ler 

allojenik T hücrelerinden IL-17 üretimini azaltmıştır. Ayrıca, IL-15 varlığında geliştirilen DC’ler, curdlan 

reseptörü olan Dectin-1’i yüzeylerinde daha az ifade etmiştir. Dectin-1 reseptörünün azlığıyla uyumlu olarak,  

IL-15 varlığında geliştirilen DC’lerde kontrole kıyasla curdlan/Dectin-1 sinyal yolağında  daha az p38, ERK1/2, 

NF-kB p65 ve AKT fosforilasyonu gözlenmiştir. MHCI, MHCII ve kostimülatör ifadesinde IL-15’e bağlı önemli 

farklılıklar gözlenmemiştir. Bu sonuçlar IL-15’e maruz kalan DC’lerin neden daha az IL-23 ürettiğini 

açıklamaya yardımcı olmaktadır.  

Sonuç: Insan dendiritk hücrelerinin ex vivo ortamda gelişimleri veya matürasyonu sırasında IL-15 sitokinine 

maruziyetleri DC’leri yeniden programlayarak IL-23 üretimini ve T hücre polarizasyonunu etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: IL-15, Th17, Dendritik Hücre IL-23 

 

SS-231 

EFFECTS OF IL-15 EXPOSURE ON THE PRODUCTION OF IL-23 

CYTOKINE BY HUMAN DENDRITIC CELLS 

Introduction: Dendritic cells (DCs) are critical for presentation of microbial and tumor antigens to T cells. In 

this study, we aimed to assess the impact of long term and short-term IL-15 cytokine exposure of human 

monocyte-derived dendritic cells on the production IL-23 by DCs. 

Methods: PBMCs were purified via Ficoll Paque from peripheral blood of healthy donors. Monocytes were 

magnetically selected via CD14 Miltenyi beads and differentiated into DCs with GM-CSF and IL-4 for 5 days in 

the presence or absence of IL-15 (100ng/ml) for long term exposure experiments. Then DCs were matured with 

LPS, PGN, anti-CD40 or curdlan for 1 day.  For short term exposure experiments, IL-15 was added only during 

maturation of DCs. DCs generated in both conditions were characterized with respect to the expression of MHC 

and costimulatory molecules on the cell surface, production of cytokines IL-23, and IL-12 via flow cytometry or 

real time qPCR or ELISA. Finally, phosphorylation of signaling molecules after curdlan stimulation were 

assessed by phospho-flow based assays. 
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Results: Short- or long-term exposure of DCs to IL-15 suppressed IL-23 production. As a result, IL-15-exposed 

DCs suppressed IL-17 production by allogeneic T cells. Importantly, we observed a reduction in the surface 

Dectin-1 receptor levels by IL-15-exposed DCs. In line with these observations, curdlan stimulation resulted in 

reduced phosphorylation of p38, ERK1/2, NF-kB p65 and AKT by human DCs exposed to IL-15 compared with 

controls. No significant differences were detected in MHCI, MHCII and costimulatory molecule levels between 

IL-15 exposed and control group DCs. These results may explain why IL-15-exposed DCs produce less IL-23 

after maturation with curdlan, which is a ligand of Dectin-1. 

Conclusion: Exposure to IL-15 of human DCs during their differentiation or maturation reprograms DCs and 

reduces IL-23 production which subsequently impacts T cell polarization. 

KeyWords: IL-15, Th17, Dendritic cell, IL-23 
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SS-233 

KRONİK BEL AĞRISININ SARKOPENİ VE ENGELLİLİK 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Arş. Gör. Burak Aslan
*
, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Işıntaş Arık

*
, Uzm. Dr. Hasan Hüseyin 

Gökpınar
** 

*
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Bölümü, KÜTAHYA 

**
Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, KÜTAHYA 

Giriş: Bel ağrısı günümüzde en sık görülen ve iş gücü kaybı ve tedavi harcamaları nedeniyle büyük maddi yük 

oluşturan tıbbi problemlerden biridir. Sarkopeni ise iskelet kas gücü ve kitlesinde yaşa bağlı olarak ilerleyici bir 

şekilde kayıp olarak tanımlanır. Çalışmadaki amacımız kronik bel ağrısının sarkopeni ve engellilik üzerine 

etkisini incelemekti. 

Yöntem: 3 aydan uzun süre bel ağrısı şikayeti olan 32 birey (yaş ortalamaları 55,06±9,88; min:42, max:78) 

hasta grubuna, yaş-cinsiyet eşleştirmesi yapılmış 31 birey ise (yaş ortalaması 54,64±9,52; min:41, max:77) 

kontrol grubuna dahil edilmiştir. Kas gücü, kas kitlesi ve fiziksel performans sırası ile el dinamometresi, 

biyoempedans analizi ve 4 metre yürüme testi ile değerlendirilmiştir. Bireylerin engellik düzeyinin 

değerlendirmesinde Roland Morris engellilik anketi kulllanıldı. 

Bulgular: Kronik bel ağrılı hastaların %43,8 inde düşük kavrama kuvveti bulunurken kontrol grubunun %16,1’ 

inde düşük kavrama kuvveti bulundu ve gruplar arasında anlamlı fark vardı (χ²:4,467, p:0,035). Kas kitlesi 

değerlendirmesinde ise gruplar arasında fark yoktu (χ²:1.049, p: 0.306). Hasta grubundaki tüm bireylerin yürüme 

hızları kesme puanının üstündeydi. Kronik bel ağrılı hastalarda muhtemel sarkopeni görülme oranı %43,8 iken 

kontrol grubunda bu oran %16,1 idi (χ²:4,467, p:0,035). Hasta grubunun engellilik düzeyinin daha yüksek 

olduğu bulundu. 

Sonuçlar: Bu çalışma sonucunda kronik bel ağrılı hastalarda yürüme hızı kontrol grubuna göre daha düşük 

bulunmuştur ve kavrama kuvveti sarkopeni kesme puanına göre değerlendirildiğinde düşük puan alma oranı 

hasta grubunda daha yüksektir. Ayrıca muhtemel sarkopeni görülme oranının ve engelliliğin arttığı sonucuna 

varılmıştır.  Klinik uygulamada, kronik bel ağrılı hastaların rehabilitasyonunda sarkopeni ihtimali göz önünde 

bulundurulmalı ve egzersiz programında kas kuvvetini, kas kitlesini ve fiziksel performanslarını arttırmaya 

yönelik egzersizlere de yer verilmelidir. 

Anahtar kelimeler: Bel Ağrısı, Kronik Bel Ağrısı, Sarkopeni, Engellilik 

SS-233 

 

THE EFFECT OF CHRONIC LOW BACK PAIN ON SARCOPENIA 

AND DISABILITY 

Introduction: Chronic low back pain is one of the most common medical problems nowadays and a major 

financial burden due to the loss of labor and cost of treatments. Sarcopenia is defined as a progressive loss of 

skeletal muscle strength and mass caused by aging. We aimed to investigate the effect of chronic low back pain 

on sarcopenia and disability in the present study. 

Method: Thirty-two patients (mean age: 55,06±9,88; min:42, max:78)  with low back pain for more than 3 

months were included in patients group, the 31 of age and gender-matched individuals were included in the 

control group (mean age: 54,64±9,52; min:41, max:77). Muscle strength, muscle mass and physical performance 

were evaluated by hand dynamometer, bio-impedance analysis and 4-meter walk test, respectively. Disability 

was evaluated by using Roland Morris disability index. 

Results: The decreased hand grip strength was found in 43.8% of the patients with chronic low back pain and 

16.1% of the control group, and there was a significant difference between the groups (χ²:4,467, p:0,035).There 
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was no differences in muscle mass measurements between the groups (χ²:1.049, p:0.306). 
The walking speed of all individuals in the patient group was above the cut-off point. The incidence of probable 

sarcopenia was 43.8% in patients with chronic low back pain and 16.1% in the control group (χ²:4,467, p:0,035). 

Patients group had high disability score. 

Conclusion: In this study walking speed was lower in the patients group than in the control group .When the 

grip strength is evaluated according to the sarcopenia cut-off point, the low score rate is higher in the patients 

group. It has been concluded that the incidence of possible sarcopenia and disability increases in chronic low 

back pain. In clinical practice, the possibility of sarcopenia should be considered in the rehabilitation of patients 

with chronic low back pain, and exercises for increasing muscle strength, muscle mass and physical performance 

should be added to the rehabilitation program. 

KeyWords: Low Back Pain, Chronic Low Back Pain, Sarcopenia, Disability 
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SS-237 

ABORTUS SONUÇLARININ RETROSPEKTIF 

DEĞERLENDIRILMESI, İKI YILLIK DENEYIM 

Pervin Karlı* 

*Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 

 

Amaç: Abortus, gebelik yaşamış tüm kadınların yaşamları boyunca dörtte birinde görülen bir klinik durumdur. 

Biz bu çalışmada düşük yapmış materyallerinin retrospektif olarak patolojik sonuçlarını değerlendirmeyi 

amaçladık. 

Gereç ve yöntemler: Ocak 2016 aralık 2017 yılları arasında Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran 397 düşük yapmış gebenin 

patolojik sonuçları incelendi. Çalışmaya 24 hafta altında veya 500 gram altındaki düşük materyallerinin 

patolojik sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Dışlama kriteri olarak 24 hafta üstü düşükler alındı. 

İstatistiksel analizler için IBM SPSS version 22 kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde basit frequency analiz 

yöntemleri kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 

Bulgular: Hastalar 16 ile 45 yaş aralığında olduğu belirlendi. Hastaların %61’i 12 hafta altı, %17’si 11-16 hafta 

arası olduğu, %2,5’u 16 hafta ve üstü gebelik kayıplarını içermekte idi. Olgulardan %8,8’lik kısım aries stella 

reaksiyonunu gösterip ektopik gebeliğe işaret ettiği, %7,1’lik kısım ise normal plasental gelişimi içeren 12 hafta 

altı gebelikleri gösterdiği belirlendi. 

Sonuç: Bu çalışmadaki verilere göre; düşüklerin %61 inin 12. gebelik haftası altnda olduğunu ve yine büyük 

çoğunluğunun plasental enflamatuar bir süreçle birlikte olduğu tespit edildi. Çalışmamızın retrospektif olması ve 

ulaşılabilen klinik bilgilerin yeterli olmaması nedeniyle ileriye yönelik ışık tutan bilgiler içermemekle birlikte, 

aktif enflamatuar sürecin bir sonuç mu yoksa sebep mi olduğu sorusuna yanıt alınamadı. Bu verilerin daha geniş 

ve prospektif çalışmalar ile desteklenmesi durumunda literatüre bilimsel katkısının olabileceği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Abortus, pathology of abortus materials,plasenta 

 

SS-237 

RETROSPECTİVE EVALUATİON OF ABORTUS RESULTS,TWO-

YEAR EXPERİENCE 

Introduction: Abortion; is a clinical condition seen in all four women during the life of all pregnant women. We 

aimed to evaluate the retrospective pathologic results of aborted materials in the study. 

Methods: The pathological results of 397 aborted pregnant women who applied to Amasya University 

Sabuncuoğlu Şerefeddin Training and Research Hospital Obstetrics and Gynecology Clinic were examined was 

evaluated between on January 2016 and December 2017 were examined. The pathological results of abortus 

materials under 24 weeks or below 500 grams were evaluated retrospectively.IBM SPSS version 22 was used for 

statistical analysis. Simple frequency analysis methods were used to evaluate the data. The results were 

evaluated at 95% confidence interval and p <0.05 at significance level. 

Results: Age ranges were between 16 and 45 years of age. 61% of the gestational weeks of the patients included 

12 weeks of pregnancy, 17% of the pregnancies between 11-16 weeks and 2.5% of the pregnancies were 16 

weeks or more. The aries stella reaction was present in 8.8% of the cases. It was determined that 7.1% of these 

materials showed pregnancies under 12 weeks including normal placental development. 

Conclusion: According to this study findings; 61% of the abortions were below the 12th gestational week It was 

determined that the vast majority of these abortions were associated with a placental inflammatory process. 
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Although our study did not contain forward-looking information due to the retrospective nature and inadequate 

access to clinical information, there was no response to the question of whether the active inflammatory process 

was a consequence or cause. We believe that if these data are supported by larger and prospective studies, it may 

be scientific contribution to the literature. 

KeyWords: Abortus, pathology of abortus materials, placenta 
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SS-238 

METHODS FOR DETERMINATION OF BLOOD GLUCOSE BY 

BREATH ANALYSIS IN DIABETIC PATIENTS 

İsmail BAYRAKLI
*
, Hatice AKMAN

**
 

*
Aksaray Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Aksaray, Türkiye, 

**
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, Isparta, Türkiye, 

 

Diabetes, which is a common disease, results in increases of required blood glucose level or lower than required, 

so blood glucose can cause life-threatening or permanent damage. Therefore, these patients should check their 

blood sugars almost 4 times a day. At present, patients generally use devices that measure blood glucose levels 

by injecting the needle into the finger during blood glucose measurement. Almost all of these patients have 

dissatisfaction with their degree of boredom. This process is even more aggressive for children. In diabetes, 

blood sugar can be measured by non-invasive method. Different studies have been carried out in this area. Blood 

glucose can be measured in a way that is painless and non-invasive with different methods. Breath analysis 

method is one of the non-invasive methods. 

Breath air contains many different molecules. These molecules may differ from healthy people in such a way 

that they can be used as biomarkers in diseases. The acetone.  molecule can be used as the most important 

biomarker for diabetes. Numerous studies have been conducted on this subject. In this study, the studies to 

determine the amount of blood glucose by breath analysis were classified according to their methods. The 

metabolism between the amount of breath gas and blood glucose is also included. 

Key words:  Diabetes, Breath Analysis, Biomarkers 

 

SS-238 

DİYABET HASTALARINDA NEFES ANALİZİ İLE KAN GLİKOZ 

MİKTARININ TESBİTİ İÇİN YÖNTEMLER 

Oldukça yaygın bir hastalık olan diyabet hastalığında kan şekerinin yükselmesi veya gerekenden düşük olması, 

hayati tehlikelere sebep olabilir veya kalıcı hasarlar bırakabilir. Dolayısı ile bu hastaların kan şekerlerini günde 

yaklaşık olarak 4 kere kontrol etmeleri gerekir. Şu an hastalar genellikle kan şekeri ölçümünde parmağa iğne 

batırılarak kan içerisinde yer alan glikoz miktarını ölçen cihazları kullanmaktadır. Bu konuda hastaların hemen 

hemen hepsinde bıkkınlık derecesinde memnuniyetsizlik görülmektedir. Bu süreç çocuk hastalar için daha da 

yıpratıcıdır. Diyabette kan şekerinin girişimsel olmayan metotla ölçülmesi mümkündür. Bu alanda farklı 

çalışmalar yapılmıştır. Farklı metotlar ile kan şekeri, acısız ve girişimsel olmayacak şekilde ölçülebilir.  Nefes 

analizi metodu, girişimsel olmayan metotlardan birdir.  

Nefes havası çok sayıda farklı molekül içerir. Bu moleküller hastalıklarda biyo işaret olarak kullanılabilecek 

şekilde, sağlıklı insanlara göre farklılıklar gösterebilmektedirler. Diyabet için en önemli biyoişaret olarak görülen 

molekül asetondur. Bu konuda çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, kan glikoz miktarının nefes analizi 

ile tesbit edilmesine yönelik çalışmalar, metotlarına göre sınıflanarak incelenmiştir. Nefes gazı ve kan glikoz 

miktarı arasındaki metabolizmaya ayrıca yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Nefes Analizi, Biyoişaretler 
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SS-239 

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE DOĞAN BEBEKLERDE DÜŞÜK 

DOĞUM AĞIRLIĞI ve İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

Sümeyye AHİ*, Arda BORLU** 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kırşehir, 

**Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Kayseri 

 

Amaç: DSÖ bebeklerin doğum haftasına bakmaksızın 2500 gramın altında doğan bebekleri düşük doğum 

ağırlıklı bebek (DDAB) olarak tanımlamaktadır. Erken neonatal dönem bebek ölümlerinin başlıca nedeni 

DDAB’dir. Bebeklerde düşük doğum ağırlığının sebebini araştırmak ve önlenebilir olanların belirlenmesiyle 

bebek ölüm oranlarının azaltılabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı il merkezindeki Üniversite 

Hastanesinde DDAB oranını ve ilişkili faktörleri araştırmaktır.   

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma, Ağustos 2018- Mart 2019 tarihleri arasında bir 

Üniversite Hastanesi’nde doğum yapan kadınlara uygulanmıştır. Araştırma, evreni bilinmeyen örneklem yöntemi 

hesabı ile hesaplanmıştır. DDAB oranı %8 olarak kabul edilmiş,  %3 sapma değeri esas alınarak 0.05 yanılma 

düzeyinde örnek büyüklüğü 707 olarak hesaplanmıştır. Araştırma süresi boyunca 726 kişiye ulaşılmıştır. 

Kadınlara 49 soruluk anket yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur. DDAB olup olmaması bağımlı değişken, 

annenin ve babanın sosyodemografik özellikleri, sigara içme durumları, annenin doğum bilgisi, hastalık geçmişi, 

bebeğin sağlık bilgilerini içeren sorular bağımsız değişken olarak değerlendirilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, yüzde değeri, Ki-kare testleri kullanılmıştır. İstatistiksel analizler 

için SPSS Windows version 20.0 paket programı kullanılmış ve p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. E.Ü. Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu ve söz konusu hastanenin bilimsel araştırma kurulundan izin alınmıştır. 

Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 28,57±5,57 (min:18, max:43), gebelik sayısı ortalaması 2,29±1.23 (min:1, 

max:11)’dir. Bebeğin ortalama doğum kilosu 3221,65±506,65 gr (min:1100 gr, max:4700 gr) ve DDAB 

oranı %7.7’dir. Bebeğin düşük doğum ağırlıklı doğmasıyla; bebeğin prematüre olması, kadının gebelikte kronik 

hastalığının olması ve ilaç kullanması, ilk gebelik olması, yaşayan 2-3 çocuğa sahip olmak, ölü doğum yapmış 

olmak,  gebelikte BKİ’ine göre az kilo alımı, gebeliğinde psikolojik ve fiziksel travma geçirme ile ilişki varken 

gebelik öncesinde ve gebeliğinde sigara içme, pasif içici olma, gebelikte çay-kahve içimi, bebeğin cinsiyeti ve 

son iki doğum arasında geçen süre ile ilişki bulunamamıştır. 

Sonuç: Araştırma yapılan hastanede düşük doğum ağırlıklı bebek oranı Türkiye ortalamasından düşüktür.   

Anahtar kelimeler: Düşük doğum ağırlığı, maternal risk faktörleri, etiyoloji 

 

SS-239 

LOW BİRTH-WEİGHT AND ASSOCİATED FACTORS IN BABIES 

BORN IN A UNIVERSITY HOSPİTAL 
 

Aim: WHO defines babies under 2500 grams as low birth-weight babies(LBWB) no matter the birth week. Main 

reason of death for babies in early neonatal period is LBW. Its thought that baby death rate can be reduced by 

investigating the reason of LBW in babies. Goal of this study is to find the LBWB rate in the University Hospital 

and investigate the associated factors. 

Material and Method: This definitive research was done on women who gave birth between August 2018-

March 2019 in a University Hospital. The research was calculated with unknown universe sampling method. 

LBWB rate was set to 8%, sample size was calculated as 707 at 0.05 margin of error by taking deviation value at 

3%. 726 people were reached out. A 49 question questionnaire was filled face-to-face with women. LBWB was 

taken as dependent variable while the sociodemographic features of mother and father, smoking conditions, 

mother’s birth knowledge, disease history were taken as independent variable. Average, standard deviation, 
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percentage, chi-square tests were used in the evaluation. SPSS Windows version 20.0 package program was used 

for statistical analyses and p<0.05 was accepted. Permission was obtained from E.U. Clinical Studies ethics 

committee and scientific study committee of the hospital. 

Findings: Women average age 28,57±5,57 (min:18, max:43), pregnancy average is 2,29±1.23 (min:1, max:11). 

Average birth weight of baby is 3221,65±506,65 gr (min:1100 gr, max:4700 gr) and LBWB rate is 7.7%. While 

there is a relationship between a baby being low birth-weight and prematureness, mother having a chronic illness 

and using medication, it being the first birth and so on, no relationship was found between smoking before or 

during pregnancy, passive smoking, drinking coffee-tea during pregnancy, baby’s gender and time past between 

last two births. 

Result: LBWB rate in the hospital is lower than Turkey average. 

Keywords: LBW, maternal risk factors, etiology 
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SS-240 

RENAL ONKOSİTOMA VE PAPİLLER RENAL HÜCRELİ 

KARSİNOM: OLAĞANDIŞI BİR BİRLİKTELİK 
Tuba DEVRİM* 

*Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye 

 

Amaç: En sık gözlenen böbrek neoplazileri; berrak hücreli, kromofob ve papiller renal hücreli karsinomlar 

(PRCC) ve renal onkositomlar (RO)’dır. Birt-Hogg-Dubé Sendromu, renal onkositozis ve sporadik neoplazi 

vakalarında onkositoma ve kromofob renal hücreli karsinomdan (ChRCC) oluşan hibrid tümörlerin ortaya çıktığı 

bilinmektedir. Her ne kadar farklı tümör tiplerinin hibrid özelliklerini içeren lezyonlar literatürde bildirilmiş olsa 

da, ChRCC ve PRCC gibi farklı moleküler mekanizmalara sahip bir kollüzyon tümörünü bulmak oldukça 

nadirdir. RO'ların toplayıcı tubullerinin interkaleted hücrelerinden, PRCC’lerin ise proksimal tübüler epitelden 

köken aldığı düşünülmektedir.  

Olgu: Bu çalışmada, sağ yan ağrısı nedeniyle polikliniğe başvurmuş ve radikal nefrektomi yapılmış 73 yaşındaki 

bir erkek hastada, 4,7x3,7x3,5 cm boyutlarında tespit edilmiş solid bir kitleye ait patolojik veriler 

değerlendirilmektedir. Mikroskobik incelemede tümörün hem patern hem de hücre morfolojisi bakımından farklı 

iki elementten oluştuğu görüldü. Büyük bileşen, koyu eozinofilik sitoplazmalı ve onkositomu anımsatan 

yuvarlak nükleuslara sahip hücre yuvalarını içeriyordu. Ayrıca bu bileşene ilave olarak, bir kenarından bitişik, 

papillalardan oluşan ikinci bir bileşen saptandı (Resim). Papiller yapılar, tek tabakalı, eozinofilik sitoplazmalı, iri 

nükleuslu, nükleol belirginliği bulunan hücreler ile döşeli olduğu izlendi. İmmünohistokimyasal incelemede 

tümörün PRCC bileşeninde CK7 ve vimentin ile pozitif boyanma mevcutken, RO alanında CK7 ve vimentin ile 

boyanma saptanmamıştır. Hastaya RO ve PRCC histolojik tanısı konulmuştur.  

Tartışma: RO benign bir tümördür ancak PRCC malign potansiyele sahiptir. Her iki tümör de farklı genetik 

kökenlere sahip olduklarından dolayı, aynı bölgede tesadüfen ortaya çıkan kollizyon tümörleri oldukları 

düşünülmüştür. Literatürde hibrid tümör histolojisinın, soliter böbrek kitlesindeki olumsuz özelliklerle ilişkili 

olmadığı, ayrıca artmış tümör boyutu, evre veya dereceyle ilişkili olmadığı da bildirilmiştir.  

Sonuç: Bu çalışma kapsamında, nadiren bir arada bildirilen RO ve PRCC bileşenlerinden oluşmuş bir renal 

neoplaziye ilişkin verilerin sunulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Papiller renal  hücreli karsinom, Onkositoma, Kollizyon tümör. 

 

SS-240 

RENAL ONCOCYTOMA AND PAPILLARY RENAL CELL 

CARCINOMA: AN UNUSUAL COEXISTENCE 
Aim: The most common renal neoplasms are; clear cell, chromophobe and papillary renal cell carcinomas 

(PRCC) and renal oncocytomas (RO). In the cases of Birt-Hogg-Dubé Syndrome, renal oncocytosis and sporadic 

neoplasia, hybrid tumors consisting of oncocytoma and chromophobe renal cell carcinoma (ChRCC) are known. 

Although the lesions containing the hybrid characteristics of different tumor types have been reported in the 

literature, it is quite uncommon to find a collusion tumor with different molecular mechanisms such as ChRCC  

and PRCC. ROs are thought to originate from intercalated cells of collector tubules and PRCCs originate from 

proximal tubular epithelium.  

Case: In this study, a 73-year-old male patient who was admitted to the outpatient clinic due to right side pain 

and who had undergone radical nephrectomy, was evaluated for a solid mass of 4.7x3.7x3.5 cm. Microscopic 

examination revealed that the tumor consisted of two elements in terms of both pattern and cell morphology. The 

major component contained cell nests with rounded nuclei resembling oncocytoma and dark eosinophilic 

cytoplasm. Furthermore, in addition to this component, a second component composed of papillae adjacent to 

one side was detected (Figure). Papillary structures were observed to be covered  with single-layer, eosinophilic 

cytoplasm, large nucleus, nucleolled cells. Immunohistochemical examination revealed positive staining with 

CK7 and vimentin in the PRCC component of the tumor, however no staining with CK7 or vimentin was 

detected in the RO area. The patient was diagnosed as having histological diagnosis of RO and PRCC.  
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Discussion: RO is a benign tumor, but the PRCC has a malignant potential. Since both tumors have different 

genetic origins, they are thought to be collision tumors occurring incidentally in the same region. In the 

literature, it has also been reported that the mixed tumor histology is not related to the negative features of the 

solitary kidney mass and is not associated with increased tumor size, stage or grade.   

Result: In this study, it is aimed to present data on a renal neoplasia composed of RO and PRCC components, 

which are rarely reported together.  

Keywords: Papillary renal cell carcinoma, Oncocytoma, Collision tumor. 

 

Resim: Yuvarlak nükleuslara sahip hücre yuvalarından oluşan onkositom ve buna bitişik papilla yapıları 

oluşturan koyu eozinofilik sitoplazmalı papiller renal hücreli karsinomdan oluşan  kollizyon tümör (HEX40). 
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SS-241 

TRANSOBTURATOR BANT (TOT) İŞLEMİ SONRASINDA 

OBTURATOR VE UYLUK APSESİ: OLGU SUNUMU VE 

LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

Erol Erşekerci
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, M.Levent Emir
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, Mümtaz Dadalı

*
, M.Şahin Bağbancı

*
, Ayhan Karabulut

1
, Mahmut 

Tunçez* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği
  

Amaç: Bacak apsesi TOT’dan sonra çok nadir olarak görülen, ancak hastada ciddi bulgulara neden olan önemli 

bir komplikasyondur. Burada bacak apsesi oluşan bir vaka sunulacaktır. 

Olgu: Bu makalede TOT’dan bir yıl sonra ortaya çıkan obturator ve uyluk apsesi olgusu sunulmuştur. Hasta 

TOT ameliyatından dokuz ay sonra pelvik inflamatuar hastalık (PID) tanısı ve perineal apse tanıları ile jinekoloji 

ve genel cerrahi klinikleri tarafından tedavi edildi. Bu tedaviden 3 ay sonra ise uyluk bölgesinde ağrı ve şişlik ile 

kliniğimize başvurdu. Başvuruda yapılan fizik muayenesinde;  sol labium majus lateralinden başlayıp sol uyluk 

medialine doğru uzanan ağrılı kitle palpe edildi. Ağrı nedeniyle sol alt ekstremite hareketleri kısıtlanmıştı. 

Bilgisayarlı tomografi görüntülemede, obturator ve uyluk bölgesinde geniş apse formasyonu izlendi. Apse drene 

edildi ve TOT bandı tek taraflı olarak çıkarıldı. Apse kavitesi oksijenli su, dilüe batikon ve rifampisin ile 

temizlendi. Kaviteye geniş kalibreli bir dren yerleştirildi ve insizyon prolen sütür ile kapatıldı. Hastanın 

takiplerinde sıkıntı olmadı. Postoperatif 6. ay kontrolünde hastanın kalan mesh parçasının bulunduğu alanda 

herhangi bir enfeksiyon belirtisi yoktu ve yapılan kontroller normaldi.  

Tartışma: Kadınlarda stres üriner inkontinans tedavisinde transobturator prosedüründen (TOT) yaygın olarak 

kullanılan güvenli bir ameliyat seçeneği haline gelmiştir. TOT uygulamasında gerilimsiz vajinal bant (TVT) 

uygulamasına göre mesane perforasyonu, pelvik hematom ve alt idrar yolu depolanma semptomları gibi 

komplikasyon oranları daha az görülmektedir.  

Sonuç: Ürologlar TOT ameliyatından sonra nadir de olsa erken dönem veya geç dönem obdurator ve uyluk 

apsesi oluşabileceğini dikkate almalıdırlar. 

Anahtar Kelimeler: Transobturator bant, Obturator ve uyluk apsesi, Stres üriner inkontinans 

 

SS-241 

OBTURATOR AND THİGH ABSCESS FOLLOWİNG 

TRANSOBTURATOR TAPE (TOT) OPERATİON: A CASE REPORT 

AND REVİEW OF THE LİTERATURE 

Aim: Leg abscess is a very rare complication of TOT, but it is an important complication that causes serious 

consequences in the patient. 

Case: In this article, we present a case of obturator and thigh abscess which occurred one year after the TOT. 

The patient was treated for pelvic inflammatory disease (PID) and perineal abscess nine months after TOT 

operation in the department of gynecology and general surgery. Three months after this treatment, she was 

admitted to our clinic with pain and swelling on the thigh region. In the physical examination of the application, 

the painful mass was palpated starting from the left labius major lateral and extending to the left thigh medial. 

Left lower extremity movements were restricted due to pain. In computed tomography, large abscess formation 

was observed in the obturator and thigh region. The abscess was drained and the TOT mesh was removed 

partially. Abscess cavity was cleaned with oxygenated water, dilute batikon and rifampicin. A large caliber drum 

was placed in the cavity and the incision was closed with prolene sutures. There was no problem at the sixth 

month follow-up of the patient.  
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Discussion: In the treatment of stress urinary incontinence in women, transobturator tape (TOT) procedure has 

become a common surgical option. In TOT application, complications such as bladder perforation, pelvic 

hematoma and lower urinary tract storage symptoms are seen less frequently than tension-free vaginal tape 

(TVT) application. 

Conclusion: Urologists should take into account that rare or early stage obdurator and thigh abscess may occur 

after TOT surgery. 

Keywords:  Transobturator tape, Obturator and thigh abscess, Stress urinary incontinence 
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KRANİYOFASİYAL ANOMALİLERLE İLGİLİ İNTERNET 

BİLGİLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİNİN VE KALİTESİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Musa Bulut*, Yasemin Nur Korkmaz* 
*
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD, 

 

Amaç: İnternet, doktorların ve hastaların sağlıkla alakalı bilgilere kolayca ulaşabildiği bir platformdur. Ancak bu 

platformdaki internet sitelerinden elde edilen bilgilerin herhangi bir kalite standardı bulunmamaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, internette yer alan kraniyofasiyal anomalilerle ilgili bilgilerin kalitesini ve güvenilirliğini 

değerlendirmektir. 

Gereç ve yöntemler: İnternet araması yapılmak üzere kraniyofasiyal anomalilerle ilişkili dört arama terimi 

belirlenmiştir. Bu terimler; ‘kraniyofasiyal anomali’, ‘kraniyofasiyal sendrom’, ‘kraniyofasiyal disostoz’ ve 

‘kraniosinostoz’ şeklindedir. İnternet araması Google™ kullanılarak her bir arama terimi için ayrı ayrı 

gerçekleştirilmiştir. Arama sonucundaki Türkçe, ilk yirmi internet sitesi incelenmiştir. Reklamlar, bilimsel 

makaleler, alakasız siteler ve aramalarda çakışan siteler çalışmaya dahil edilmemiştir. Kalan siteler DISCERN 

aracı kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Arama sonucunda belirlenen seksen internet sitesinin elli yedi tanesi dahil edilme kriterlerine 

uygunluk göstermiştir. Kalan internet siteleri DISCERN aracı kullanılarak skorlanmıştır. Yapılan skorlamaya 

göre, elli yedi internet sitesinin ikisi (%3,5) çok zayıf, on ikisi (%21) zayıf, yirmi yedisi (%47,3) makul, on ikisi 

(%21) iyi ve dördü (%7) mükemmel olarak değerlendirilmiştir.  

Sonuç: Bu çalışma ile kraniyofasiyal anomaliler ile ilgili internet kaynaklarının kalitesi ve güvenilirliği 

araştırılmıştır. Kraniyofasiyal anomaliler ile ilgili sitelerin kalite ve güvenilirlik düzeyi çoğunlukla (%47) orta 

seviyede yer almaktadır. Sitelerin yalnızca on altısı (%28) iyi ve mükemmel olarak skorlanmıştır. Hastalar, 

internette karşılaştıkları bilginin güvenilirliği konusunda bilgilendirilmeli, sağlık profesyonelleri ise bu bilgilerin 

kalitesinin artırılması konusunda çalışmalıdırlar. 

Anahtar Kelimeler: İnternet, Kraniyofasiyal Sendromlar, Sağlık Bilgisi 

 

SS-242 

EVALUATION OF THE RELIABILITY AND QUALITY OF THE WEB-

BASED INFORMATION ABOUT CRANIOFACIAL ANOMALIES  

Introduction: Internet is an open source for health related information. Our aim was to evaluate the reliability 

and quality of the web-based information about craniofacial anomalies in Turkish websites. 

Methods:  Four search terms related to craniofacial anomalies were selected to do an internet search. The search 

terms were ‘kraniyofasiyal anomali’, ‘kraniyofasiyal sendrom’, ‘kraniyofasiyal disostoz’ and ‘kraniosinostoz’. 

An online search was conducted using the selected keywords. The first 20 websites for each keyword were 

evaluated. Journal articles, advertisements, unrelated and identical websites were excluded from the study. 

Remaining websites were evaluated with DISCERN tool.  

Results: Among the 80 websites, 13 of them were excluded because of the lack of criteria. According to the 

DISCERN tool, out of the 57 remaining sites, 2 (3,5%) of them were graded ‘very poor’, 12 (21%) of them were 

graded ‘poor’, 27 (47,3%) of them were graded ‘fair’, 12 (21%) of them were graded ‘good’ and only 4 (7%) of 

them were graded ‘excellent’. 

Conclusion: In this study, we investigated the reliability and quality of the the web based information about 
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craniofacial anomalies and found that, most of the web sites about the craniofacial anomalies were generally 

mediocre. Only 16 (28%) of the websites were graded ‘good’ or ‘excellent’. Patients should know about the 

limitations of the web-based health information and health professionals should make an effort to improve the 

quality of these informations. 

KeyWords: Craniofacial syndromes, Health information, Internet. 
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ÇOCUK HASTADA İHMAL EDİLMİŞ DİRSEK ÇIKIĞI 

Recep Öztürk*; İsmail Burak Atalay* 
*
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji 

 

Amaç: Çocuklarda dirsek çıkığı erişkinlere nazaran daha nadirdir. En sık çıkık postero-laterale doğru olup en sık 

medial epikondil kırığı eşlik eder(tip 4 medial epikondil kırığı). Çocuklarda dirsek çıkıklarında kabul edilen 

güncel tedavi kapalı redüksiyondur. Ancak ihmal edilmiş dirsek çıkığında sıklıkla açık redüksiyon gerekir. Bu 

olgu sunumunda, ihmal edilmiş bir dirsek çıkığının seyri sunularak, dirsek çıkığına zamanında müdahalenin 

öneminin vurgulanması amaçlandı. 

Olgu: 12 yaşında bayan hasta, 10 gün önce düşme sonrası dış merkez acil servise ailesi ile başvurmuş. Dirsek 

grafileri çekilmiş, herhangi bir patoloji olmadığı belirtilmiş ama ağrı geçmezse ortopedi polikliniğine başvurması 

anlatılmış. Hasta ortopedi polikliniğine başvurusunda, tüm düzlemlerde hareket açıklığını tamamen kaybetmiş 

ağrılı dirsek saptandı. Çekilen direk grafilerinde, redükte olmamış posterior dirsek çıkığı ve medial epikondil 

kırığı mevcuttu. Ayrıca eklem posteriorunda humerustan olekranona uzanan kallus dokusu görüldü. Genel 

anestezi altında cerrahi tedavi planlandı. Medial insizyon yapıldı, ulnar sinir bulundu korundu, medial epikondil 

redükte edildi, kallus dokuları temizlendi, ancak redüksiyon başarılamayınca lateralden ikinci bir insizyon 

yapıldı. kallus dokuları eksizyonu sonrası kolaycaredükte oldu. Medial epikondil anatomik lokalizasyonuna 1 

adet kischner teli ile fikse edildi, ayrıca eklem stabilizasyonu için olekranondan humerusa 1 adet kischner teli 

gönderildi. Post-operatif uzun kol atel ile 3 hafta takip edildi. Sonrasında atel çıkarılıp eklemdeki tel çıkarılarak 

eklem hareketleri başlandı. medial epikondildeki tel altıncı haftada çekildi. Ameliyat sonrası 15. haftada 

pronasyon -supinasyon hareket açıklığı tam, fleksiyon-ekstansiyon hareket açıklığı 30-120 derece arası idi. 

Dirsekte instabilite ve ağrı yoktu. Klinik sonuç Mayo dirsek performans skoru 5 ile değerlendirildiğinde yeterli 

(%75) bulundu. 

Tartışma: Travmatik dirsek çıkığı çocuklarda nadirdir ve zamanında tanı konulduğunda tedavi etmek genellikle 

kolaydır. Ancak geç tanı konulmuş ise ve dirsek çıkığına medial epikondil kırığı da eşlik ediyor ise tedavi daha 

karmaşık hale gelebilir.  

Sonuç: Çocuklarda dirsek çıkığında erken müdahale çok önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: dirsek çıkığı, medial epikondil kırığı, pediatrik, tedavi. 

 

 
 

resim 1 a) acil ilk başvuru grafisi: dirsek çıkığı+ medial epikondil kırığı b) hastanın ortopedi polikliniğine 

başvuru anındaki grafisi: ihmal edilmiş dirsek çıkığı + medial epikondil kıırğı c) post-operatif dirsek grafisi: açık 

redüksiyon ve perkutan kischner telleri ile stabilizasyon yapıldı 
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NEGLECTED ELBOW DISLOCATION IN A CHILD PATIENT 
Aim: Elbow dislocation is less common in children than in adults. The most common dislocation is postero-

lateral and most commonly associated with medial epicondyle fracture (type 4). Current treatment of elbow 

dislocations in children is closed reduction. However, neglected elbow dislocation often requires open reduction. 

In this case report, it was aimed to emphasize the importance of timely intervention to elbow dislocation by 

presenting the course of a neglected elbow dislocation. 

Case report: A 12-year-old female patient applied to the emergency service with her family after falling 10 days 

ago. Elbow radiographs were taken, there was no pathology, but if the pain persist, the patient was asked to 

apply to the orthopedics clinic. Her examination at the orthopedics clinic revealed a painful elbow that 

completely lost the range of motion in all directions. On the radiographs of the patient,  posterior elbow 

dislocation and medial epicondyle fracture were observed. Also callus tissue extending from the humerus to the 

olecranon was seen in the posterior part of the joint. Surgical treatment was planned under general anesthesia. 

Medial incision was performed, ulnar nerve was found and preserved. Medial epicondyle reduction was achieved 

and callus tissue was removed. However, a second incision was made to the lateral epicondyle because of the 

failure of reduction. After excision of the callus tissue the bone was easily reduced. The medial epicondyle was 

fixed with a kirschner wire to the anatomic location and another kirschner wire was sent from the olecranon to 

the humerus for joint stabilization. The patient with long-arm splint  was followed for 3 weeks. Then the wire in 

the joint was removed and joint range of motion exercises were started. The wire in the medial epicondyle was 

removed at the sixth week. At the Postoperative 15th week; pronation-supination range of motion was fully open 

and the flexion-extension range was 30-120 degrees. There was no instability and pain in the elbow. The clinical 

outcome was found to be sufficient (75 %) when evaluated with Mayo elbow performance score of 5. 

Discussion: Traumatic elbow dislocation is rare in children and it is generally easy to treat when diagnosed on 

time. However, if it is diagnosed late and the medial epicondyle fracture is accompanied by elbow dislocation, 

the treatment may become more complicated. 

Conclusion: Early intervention is very important in elbow dislocation in children. 

Keywords: elbow dislocation, medial epicondyle fracture, pediatric, treatment. 

 

Figure 1 a) First visit to emergency department: elbow dislocation + medial epicondyle fracture. b) Radiograph 

of the patient at the time of examination on the orthopedics clinic: neglected elbow dislocation + medial 

epicondyle fracture. c) Post-operative elbow radiograph: open reduction and stabilization with percutaneous 

kirschner wires. 
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MEME KARSİNOMLARINDA DİNAMİK KONTRASTLI MRGDE 

KİNEMATİK BULGULARIN HİSTOPATOLOJİYLE KORELASYONU  

Gamze Türk
*
, Mustafa Özdemir

*
 

*
Kayseri Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği 

 

Amaç: Meme karsinomu olgularında dinamik kontrastlı MRG (DK-MRG)’deki kinematik ve morfolojik 

bulguların histopatoloji ile olan ilişkisini ortaya koymak 

Gereç ve Yöntemler: Patolojik olarak invaziv duktal meme karsinomu tanılı, mamografi, ultrasonografi ve DK-

MRG ile tetkik edilmiş 67 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların MRG’lerinden çıkartma görüntüleri ve 

kontrastlanma eğrileri elde edildi. Eğrinin maksimum çıkan ve inen kısımlarında x-düzlemi ile yaptığı alfa ve 

beta açıları hesaplandı. Kitle hacimleri ayrı bir iş istasyonunda 3B volüm analiz programıyla hesaplandı. 

Sonrasında elde edilen değerler hastaların patoloji raporlarındaki östrojen (ER) ve progesteron reseptör düzeyi 

(PR), ve mitotik aktivite skorlarıyla karşılaştırıldı.  

Bulgular: Tüm olgularda tip 3 kontrastlanma eğrisi mevcuttu. Tümör hacmi lenf nodu tutulumu ile pozitif 

korelasyon göstermekteydi (p<0,05). ER-PR düzeyi tümör hacmi ile korele değildi. Alfa ve beta açıları ER, PR 

ya da mitotik aktiviye skoru ile anlamlı ilişki göstermemekteydi. Ayrıca MRG’de kitlesel ve kitlesel olmayan 

kontrast tutulumları olan hastalar karşılaştırıldığında da bu parametreler arasında anlamlı ilişki saptanmadı.  

Sonuç: DK-MRG hem tümörün boyutları ve diğer morfolojik bulguları hem de hemodinamisi hakkında bilgi 

veren faydalı bir görüntüleme metodudur. Bu çalışmada kinematik özellikler ile histopatoloji arasında anlamlı 

bir ilişki gösterilememiş olsa da, DK-MRG’nin preoperatif değerlendirmedeki yerinin gösterilmesi için 

gelecekte daha geniş örneklemli ve daha homojen hasta grupları ile yapılmış çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: meme karsinomu, dinamik, MRG, kinematik 

SS-244 

CORRELATION OF KINEMATIC FEATURES ON DYNAMIC 

CONTRAST-ENHANCED MRI WITH HISTOPATHOLOGY IN BREAST 

CARCINOMAS 

Introduction: To evaluate the correlation of kinametic and morphological features on dynamic contrast-

enhanced MRI with histopathological findings in breast carcinoma lesions.   

Methods: Sixty seven patients with pathologically proven invasive ductal carcinoma, who underwent 

mamography, ultrasonography and dynamic contrast enhanced breast MRI (DCE-MRI) were included in this 

study. Subtraction images were obtained for each patient and contrast enhancement curves were identified. The 

angles formed by the curve according to the x-dimension at maximum upslope and downslope were measured.  

Mass volumes were calculated on a seperate work station with 3D volume analysis programme.  Results then 

were correlated with estrogen and progesteron receptors, and mitotic activity scores.  

Results: All cases displayed type 3 enhancement curves. Tumor volumes and lymph node positivity was 

significantly correlated (p<0.05) Estrogen and progesteron receptor status were not correlated with tumor 

volume. Alpha and beta angles showed no significant correlation with ER, PR or mitotic activity rates. These 

parameters also showed no difference when mass like and non-mass like enhancing lesions were compared.  

Conclusion: DCE-MRI is a useful imaging tool that gives information on the hemodynamic status of the tumor, 

as well as the size and other morphological features. Although the current study showed no significant 

correlation between kinematic features and histopathology, studies with more homogenous groups and larger 

sample sizes are needed.  

Key words: breast carcinoma, dynamic, MRI, kinematic  
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ÜRETRA DUPLİKASYONU: NADİR BİR KONJENİTAL ÜROLOJİK 

MALFORMASYON 

Doç. Dr. M. Şahin Bağbancı*, Dr. Öğr. Üyesi Mümtaz Dadalı*, Dr. R. Samet Çetinkaya*, Dr. Öğr. Üyesi 

Erol Erşekerci*, Dr. Mahmut Tunçez*, Prof. Dr. M. Levent Emir*, Prof. Dr. Ayhan Karabulut* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Kırşehir 

 

Giriş: Üretral duplikasyon genellikle erkeklerde ve çocukluk çağında karşılaşılan nadir bir konjenital 

malformasyondur. Sıklıkla genitoüriner, kalp, bağırsak ve kemik anomalileri bu duruma eşlik eder (1). 

Mekanizmasını açıklamak için bir çok teori olmasına rağmen nedeni hala tam olarak belirlenememiştir. Tanısı 

genital muayene ve retrograd üretrogram ile koyulur. Effmann sınıflandırmasına göre değerlendirilip hasta 

merkezli uygun tedavi belirlenmelidir(2) (Resim 1). 

Resim 1: Effmann sınıflandırması 

 

Olgu: 2 yaş erkek hasta sünnet istemi ile ailesi tarafında getirildi. Prepisyum retrakte edildiğinde horizontal 

olarak aynı düzlemde yer alan iki eksternal meatus ve glans izlendi (Resim 2a). Rekürren üriner trakt 

enfeksiyonu, yanma hissi ve damlama şikayeti yoktu. Fizik muayenede başka konjenital anomali izlenmedi. 

Eksternal genitelya gelişimi normaldi. Yapılan ultrasonografide böbrekler normal olarak izlendi. Genel anestezi 

altında yapılan işlemde sağda gelişimi normal izlenen glans meatusundan kılavuz tel gönderilerek retrograd 

üretrogram çekildi ve mesane içine geçiş izlendi. Yapılan sistoskopide bu üretra doğal olarak izlendi. Solda 

gelişimsel olarak hipoplazik glanstaki meadan yapılan retrograd üretrogramda üretranın prostat posteriorunda 

sonlandığı, mesane ve diğer üretra ile ilişkisi olmadığı görüldü (Resim 2b).  

Resim 2: Çift glans ve mea (a). Aksesuar üretra prostat posteriorunda sonlanıyor (b). 

 

Hasta Effmann tip2A II’ye benzemekle beraber aksesuar üretra en proksimal kesimde kör sonlanıyordu. Ailenin 

isteği üzerine glans görünümü düzeltilmesi amacıyla iki glans arasındaki sulkustan wedge şeklinde eksiyon 

planlandı.Daha sonra iki glans arasındaki sulkus wedge şeklinde eksize edilip bu alan deepitelize edilerek primer 

süturasyon uygulandı ve tek glans  görüntüsü oluşturulmaya çalışıldı. Ancak postop dönemde yapılan bu işlemin 
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yeterli doku bütünlüğü sağlamadığı görüldü.  Bu haliyle herhangi bir şikayeti olmayan hastaya üretraya ek 

girişim planlanmadı. 

Resim 3: Postoperatif iyileşme dönemi 

 

Tartışma: Casselman ve Williams, orta hattaki ektoderm ve kloakal membranın mezodermi arasındaki lateral 

mezodermin büyümesinin kısmi başarısızlık veya düzensizliğininsonucu olduğunu belirtti(3). Das ve Brosman, 

müllerian kanalın anormal şekilde sonlanmasının üretral duplikasyondan sorumlu olduğunu öne sürdüler(4) .  

Rika ve meslektaşları, ürorektal septumun kapanmasındaki asimetrinin üretraperineal fistülle sonuçlandığını 

bildirdi (5). Üretral duplikasyonların çoğu aynı sagital düzlemde meydana gelir ve dorsal veya ventral olarak 

bölünebilir. Daha nadir bazı duplikasyonlar, aynı yatay düzlemde meydana gelir; bu, duplike fallus veya tam 

mesane duplikasyonu ile ilişkili olabilir (6). Enfeksiyon ve inkontinans yok ise tedavi gerektirmeyebilir.  Basit 

aksesuar duplike üretralar bir Bugbee ™ (Gyrus ACMI, Southborough, MA) elektrotu ile koterize edilebilir. Bu 

işle skar oluşumu ile üretranın kapanmasını sağlayabilir. Bir sklerozan ajanın epispadik üretraya enjeksiyonu 

uygulanabilir, ancak corpora cavernosa'nın fibrozisine neden olabilir (7). 

Sonuç:  Üretral duplikasyon nadir görülen kompleks bir konjenital anomalidir. Cerrahi herhangi bir müdahale 

yapılmadan önce gerekli radyolojik incelemelerin tamamlanması, sistoüretroskopi yapılması ve cerrahinin her 

hastaya  ve şikayetlerine özel olarak planlanması önemlidir. Ameliyatta öncelikle sistoüretroskopi yapılarak 

fonksiyonel üretranın tespit edilmesi ve duplike sistemle normal üretra ilişkisinin ortaya konulması gereklidir. 

Bifid glans görünümünün düzeltilmesinde wedge rezeksiyon etkinliği bu olguda gözlenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Üretral duplikasyon, çift üretra, konjenital üretral malformasyon 
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URETHRAL DUPLICATION: A RARE CONGENITAL UROLOGIC 

MALFORMATION 

INTRODUCTION 

 Urethral duplication is a rare congenital malformation that is usually encountered in men and in childhood. 

Genitourinary, cardiac, intestinal and bone anomalies often accompany this condition. Although there are a lot of 

theories to explain the mechanism, the reason is still unclear. The diagnosis is made with genital examination 

and retrograde urethrogram. Patient-centered appropriate treatment should be determined according to Effmann 

classification (Figure 1) . 

CASE 

2 year-old male patient was brought by his family with the request of circumcision. Two external meatus and 

glans on the same plane were observed horizontally when the prepuce was retracted (Figure 2a).  There was no 

recurrent urinary tract infection, burning sensation and dripping complaints. Physical examination did not show 

any other congenital anomaly. The development of external genitalia was normal.Ulthrasonography performed 

and the kidneys were normal. In the procedure performed under general anesthesia, a retrograde urethrogram 

was taken by sending the guide wire from the glans meatus, which had normal development on the right side and 

the transition into the bladder was observed. This urethra was observed naturally in cystoscopy. A retrograde 
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urethrogram made of developmentally hypoplasic meatus on the left terminated at the prostate posterior of the 

urethra and determinated no relation with bladder and other urethra (Figure 2b). The patient was similar to 

Effmann type2A II, but the accessory urethra ended blindly in the most proximal segment of urethra. At the 

request of the family, wedge excision from the sulcus between the two glans was planned for the purpose of 

correcting the glans view. Then, two glans between the sulcus wedge shaped excision and this area was 

deepitelinized primary suturing was applied to create a single glans image. However, this procedure did not 

provide adequate tissue integrity in the postoperative period (Figure 3). The patient did not have any complaints 

and no additional intervention was planned for the urethra. 

CONCLUSION 

Urethral duplication is a rare and complex congenital anomaly. Before any surgical intervention is performed, it 

is important to complete the necessary radiological examinations, to perform cystourethroscopy and to plan the 

surgery specifically for each patient and their complaints. It is necessary to determine the functional urethra by 

performing cystourethroscopy and the relationship between the duplicated system and normal urethra. Wedge 

resection for fixing the bifid glans appearance activity was not observed in this case. 

Key words: Urethral, duplication, congenital, urethra, malformation  
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A RARE CASE: IDIOPATHIC HYPEREOSINOPHILIA WITH HIGH 

LEUKOCYTE COUNT 

Sude Hatun Aktimur* 

*Samsun Training and Education Hospital, Department şof Hematology, Samsun, Turkey 

 

Introduction: Hypereosinophilia (HE) has generally been defined as a peripheral blood eosinophil count greater 

than 1,500/mm3 and may be associated with tissue damage. In contrast to HE syndrome, idiopathic HE (IHE) is 

the preferred term when end-organ damage is absent. The definitive hematologic manifestation of IHE is 

sustained eosino¬philia of 30% to 70%, with total leukocyte counts ranging from 10,000/mm3 to 30,000/ mm3. 

However, extremely high leukocyte counts are not uncommon, which was seen in the presented case, they are 

often associated with a poorer prognosis. 

Case: At first time, a 67-year-old male patient presented to a dermatology department because of widespread 

pruritus on all his body 6 months ago. Although oral and topical anti-histaminic drugs were given, the 

complaints were persisting and he was referred to internal medicine department in the same hospital. In his 

laboratory examination, WBC 55 700 /μL (eosinophilia 49 000/μL) hemoglobin 16.2 g/dl, thrombocyte 282 000 

/μL were found and he was referred to our hematology department. There was no sign and symptoms of 

endorgan damage. PET-CT, echocardiography and myocardial perfusion syntygraphy examinations were normal. 

Bone marrow aspiration and biopsy revealed infiltration of eosinophilia and pre-eosinophilic cells. Except 

increased eosinophil number, there was no other abnormality in flowcytometric study. Cytogenetic examinations 

including JAK-2, PDGFRA and PDGFRB were normal. In sight of those finding IHE was diagnosed and 

prednisolone treatment was started. After eosinophil number and percentage were reversed to normal range 

prednisolone were tapered and later stopped. But after a few weeks later eosinophil number started to increase 

and hydroxyurea was initiated. By this treatment eosinophil number are under control and the patients has no 

sign and symptom of organ involvement after 6 months. In IHE, the goal of therapy is to mitigate 

eosinophilmediated organ damage, which may appear after many years 

  



 

 351 
 

SS-247 

YENİDOĞAN ÜNİTESİNDE EL HİJYENİ GÖZLEMİNİ KİM 

YAPMALI? 
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SORUMLULARININ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI  

Meltem KARABAY 
*
, Gülsüm KAYA** 

*
Sakarya  Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Neonatoloji Bilim Dalı, 

**
Sakarya Üniviersitesi, Sakarya  Eğitim ve Araştırma Hastanesi EKK 

 

Amaç: Yeni doğan yoğun bakım ünitesi (YDYBÜ) hastane enfeksiyonları açısından en riskli birimlerdir. 

YDYBÜ’de el hijyeni uygulamalarından ödün verilmesi ciddi sonuçlara neden olmaktadır. Bu nedenle 

YDYBÜ’de el hijyen uyumu ciddiyetle takip edilmelidir. Bu çalışmada YDYBÜ’lerinde enfeksiyon kontrol 

komitesi (EKK) ve ünite sorumluları (ÜS)’nın yapmış olduğu el hijyeni gözlem sonuçları değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntemler: Çalışma Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SÜEAH)’nde 01 Ekim 

2018-01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapıldı. SÜEAH’da el hijyeni gözlemleri EKK tarafından üç ayda bir tüm 

yoğun bakım üniteleri ve kliniklerde yapılmaktadır.  Enfeksiyon kontrol komitesi el hijyeni gözlemi (EKKG): 

Enfeksiyon kontrol hemşirelerinin yapmış oldukları periyodik el hijyeni gözlemidir. Ünite sorumluları gözlemi 

(ÜSG): YDYBÜ sorumlu hemşiresinin yapmış olduğu el hijyeni gözlemidir. Her iki gözlemde de el hijyeni 

gözlemi haberli yapılmıştır. Gözlemler, mesai saatleri içerisinde yapılmış ve sağlık personelinden beş 

endikasyon kuralına göre (hasta ile temas öncesi, hasta ile temas sonrası, aseptik işlemlerden önce, vücut sıvıları 

ile temas sonrası ve hasta ve çevresi ile temas ettikten sonra) el hijyeni yapması beklenmiştir. Veriler standart bir 

formda toplanıp SPSS 21 programında analiz edildi, p<0.05 anlamlı kabul edildi.    

Bulgular: Genel el hijyeni uyumu EKKG’de %80,5 iken ÜSG’de %98,5 idi (p=0.001). Endikasyonlara göre el 

hijyeni uyumu tablo-1’de gösterildi. Mesleklere göre el hijyeni uyumu ise şekil'1de sunuldu.  

Tablo-1: Beş Endikasyon Kuralına Göre El Hijyeni Uyumu  

El Hijyeni   Endikasyonları Enfeksiyon Kontrol 

Komitesi n(%) 

Ünite Sorumluları 

n (%) 

p değeri 

Hasta ile Temas Öncesi 21 (84,0) 42 (100) 0.007 

Hasta ile Temas Sonrası 16 (94,1) 34 (97,1) 0.594 

Aseptik İşlemlerden Önce 12 (92,3) 12 (100) 0.326 

Vücut Sıvılarının Bulaşma Riski Sonrası 3 (100) 24 (96,0) 0.724 

Hasta Çevresi Temas Sonrası 10 (52,6) 28 (100) 0.001 

 

Sonuç: Gözlemlerin ÜS tarafından yapıldığından daha olumlu sonuçlara ulaşılması biasla ilgili olabileceğini 

düşündürmüştür.   

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, uyum, yenidoğan, enfeksiyon 
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Şekil-1: Mesleklere Göre El Hijyeni Uyumu % 

SS-247 

WHO SHOULD TAKE A HAND HYGIENE OBSERVATION IN THE 

NEWBORN UNIT? COMPARISON OF THE RESULTS OF THE 

INFECTION CONTROL COMMITTEE MEMBERS AND UNIT 

WORKERS 
Introduction: The newborn intensive care unit (NICU) is the most risky unit for hospital infections. The 

compromise of hand hygiene practices in ICUB has serious consequences. For this reason, hand hygiene 

compliance should be followed with seriousness. In this study, we aimed to evaluate the results of the hand 

hygiene observations in the NUTS, the infection control committee  and the unit workers. 

Methods: The study was conducted between February 01, 2017   and October 1, 2018 in Sakarya University 

Education and Research Hospital (SUEAH). Hand hygiene observations in SUEAH are performed every three 

months by Infection Control Comitteee (ICC) in all intensive care units and clinics. Hand hygiene monitoring of 

the ICC: It is a periodic hand hygiene observation performed by infection control nurses. Observation of unit 

supervisors : This is the observation of hand hygiene performed by the nurse responsible for the NICU. In both 

observations, hand hygiene observation was made. The observations were made during the working hours and 

the health personnel were expected to perform hand hygiene according to the five indications rule (before 

contact with the patient, after contact with the patient, after aseptic procedures, after contact with the body fluids 

and after contact with the patient and the environment). Data were collected in a standard form and analyzed in 

SPSS 21 program, p <0.05 was considered significant. 

Results: The overall hand hygiene compliance was 80.5% in the ECSG and 98.5% in the UTIG (p = 0.001). 

Conclusion: It is suggested that observations can be more biased by the unit workers. 

KeyWords: Hand hygiene, compliance, newborn, infection 

Hand Hygien Indications  Infection Control 

Committee   n(%) 

Unit Supervisors 

 n(%) 

p Value 

Before contact with patient 21 (84,0) 42 (100) 0.007 

After Contact With Patient 16 (94,1) 34 (97,1) 0.594 

Before Aseptic Operations 12 (92,3) 12 (100) 0.326 

After the Risk of Transmission of Body Fluids 3 (100) 24 (96,0) 0.724 

Patient Environment After Contact 10 (52,6) 28 (100) 0.001 
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SS-248 

UMBLİKAL KORD DAMARLARI İLE YENİDOĞANIN BÜYÜME 

PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Serdar FİDAN* 

*Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. 

 

Amaç: Normal fetal büyüme ve gelişme genetik özellikler tarafından belirlenmekte ve fetal, uteroplasental ve 

maternal faktörlerle etkileşim göstermektedir. İntrauterin büyüme geriliğinin artmış mortalite ve morbidite ile 

birlikteliği iyi bilinmektedir. İntrauterin büyüme geriliğinin etyopatogeneziyle ilgili birçok nokta henüz 

aydınlığa kavuşmamıştır. Bu çalışma ile normal yenidoğanlar ile intrauterin büyüme geriliği olan 

yenidoğanların umbilikal kord morfolojisi ve umbilikal kord damarlarının morfometrik ölçümleri arasındaki 

ilişkinin araştırılması ve intrauterin büyüme geriliği olan grupta büyümenin sınırlandırılmasına yol açan 

faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya 70 normal, 28 İntrauterin büyüme geriliği olmak üzere toplam 98 yenidoğan 

dahil edilmiştir. Yenidoğanların antropometrik ölçümleri, maternal özellikleri, plasenta ve umbilikal kordun 

morfolojik değerlendirilmesi ile her bir umbilikal kord için total kord alanı, Wharton jeli alanı, toplam damar 

alanı, toplam lümen alanı, ven toplam alanı, ven lümen alanı, ven çapı, ven lümen çapı, ven duvar kalınlığı, 

toplam arter alanı, toplam arter lümen alanı, toplam arter çapı, ortalama arter çapı, ortalama arter duvar 

kalınlığı, toplam arter lümen çapı, ortalama arter lümen çapı ölçümü yapılarak kaydedilmiştir. Yukarda 

tanımlanan değişkenler açısından gruplar birbiriyle karşılaştırılırken, ayrıca büyümeyi etkileyebilecek faktörler 

ile morfolojik ve morfometrik değerlendirmeler arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.  

Bulgular: Plasenta ve kord ile ilgili faktörlerden plasentanın ağırlığı, çapı, total kord alanı ve Wharton jeli 

alanı, toplam damar alanı ve toplam arter alanı intra uterin büyüme geriliği olan grupta kontrol grubuna göre 

anlamlı olarak azalmıştı (p<0.05). Her iki grubta vücut ağırlığı, boy, baş çevresi ile plasenta çapı, plasenta 

ağırlığı, total kord alanı ve wharton jeli arasında pozitif korelasyon saptandı(p<0.05). Anne yaşı da umbilikal 

korddaki vasküler yapının gelişiminde rol oynamaktadır (p<0.05). 

Sonuç: Bu bilgilerin ışığında intrauterin büyüme geriliğinin multifaktöryel olduğu ve oluşumunda 

uteroplasental, maternal ve çevresel faktörlerin rol oynadığı ancak plasenta ve kord ile ilgili faktörlerlerin 

etkileşiminin önemli olduğu söylenebilir.  

Anahtar kelimeler: Fetal büyüme, İUBG, antropometrik ölçümler, umbilikal damarlar, yenidoğan 

 

SS-248 

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN UMBILICAL 

VESSELS AND GROWTH PARAMETERS OF THE NEWBORN 

Introduction: Normal fetal growth and development are determined by genetic features and are influenced by 

utero placental and maternal factors. The coexistence of intrauterine growth retard with increased mortality and 

morbidity is well known. Many aspects of the relation of intrauterine growth retardation to etiopathogenesis 

have not been very clear yet. With this study we aim to examine the relationship between the morphology of the 

umbilical cords and morphometric measurements of the umbilical cord vessels of normal newborns, and those of 

newborns with intrauterine growth retard.  

Method: In this study, 98 umbilical cords of newborns were examined, 70 of which belonged to normal 

newborns, and 28 to newborns with intrauterine growth retard. The anthropometric measurements of the 

newborns, their maternal features, the morphology of the placenta and the umbilical cord was recorded in 

addition to total cord area, Wharton’s jelly area, total vessel area, total lumen area, total vein area, vein lumen 

area, vein diameter, vein lumen diameter, vein wall thickness, total artery area, total artery lumen area, total 
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artery diameter, average artery diameter, average artery wall thickness, total artery lumen diameter and average 

artery lumen diameter values for each umbilical cord. While the groups are being compared in terms of the 

variables listed above it has been researched whether there has been a relationship between the factors that 

contribute to growth and the morphological and morphometrically assessments.  

Results: Placenta weight, diameter, total cord area and Wharton gel area, total vessel area, and total arterial area 

were significantly decreased in the group with intra-uterine growth retardation (p <0.05). There was a positive 

correlation between body weight, height, head circumference and placenta diameter, placental weight, total cord 

area and Wharton gel in both groups (p <0.05). Maternal age also plays an important role in the development of 

the vascular structure in the umbilical cord (p <0.05). 

Conclusion: In light of these findings we can say that intrauterine growth retard has many factors such as utero 

placental, maternal and environmental factors, however, the major factors arise as a result of the interaction 

between anthropometric measurements of the newborn and morphometric measurements of the umbilical cord.  

Key words: Fetal growth, intrauterine growth retard, anthropometric measurement, umbilical vessels, newborn 

 

 

  



 

 355 
 

SS-249 

ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARIN KÜLTÜR SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fikriye MİLLETLİ SEZGİN* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD. 

 

Amaç: Enfeksiyon bulguları ile birçok hasta acil servislere başvurmaktadır. Hastalar başvurdukları anda yapılan 

ilk değerlendirme ile tanı konulması ve tedavinin erken dönemde başlanması çoğu enfeksiyon hastalığının 

morbidite ve mortalitesinin önlenmesinde önemlidir. Bu çalışmada, bir yıllık dönemde Kırşehir Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Acil Servise başvuran hastalardan laboratuvarımıza gönderilen kültür örneklerinin sonuçları 

incelenmiştir.  

Gereç ve yöntemler: Ocak 2018- Aralık 2018 tarihleri arasında Acil servisten enfeksiyon ön tanısı ile Tıbbi 

Mikrobiyoloji Bakteriyoloji alt disiplin laboratuvarına gönderilen 578 kültür örneği retrospektif olarak 

incelenmiştir.  

Bulgular: Başlıca ateş şikayeti ile acile başvuran hastalardan gönderilen 578 kültür örneğinin 512’ si (%88.5) 

idrar, 18’i gaita (%3.11), 9’ u yara (%1.5) ve diğer çeşitli örneklerdir. İdrar kültürlerinin 199’ unda (%38.9) 

üreme olmuştur. En sık izole edilen bakteri E. coli (%67.8) dir ve %40 oranında Genişlemiş Spektrumlu Beta 

Laktamaz (GSBL) pozitifdir. 22 (%4.3) idrar kültür örneği sonucu kontaminasyon olarak değerlendirilmiş ve 

raporlanmıştır. 291 (%56.8) idrar kültürü örneğinde ise üreme olmamıştır. İdrar kültürü dışında bir örnek eklem 

sıvısı, bir örnek kan kültürü ve 1 örnek yara kültüründe üreme olmuştur. Gaita kültürlerinin hiçbirinde 

Salmonella spp.ve Shigella spp. üremesi olmamıştır. 

Sonuç: Acil servise enfeksiyon şikayetleri ile gelen hastada tanıyı desteklemek ve uygun antibiyotik tedavisine 

yol göstermek için acil servisten kültür alınması önemlidir. Acil servisten alınan kültür örneklerinin doğru 

alınması ve en kısa sürede laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Acil, kültür, E.coli 

SS-249 

EVALUATION OF THE CULTURE RESULTS OF PATIENTS 

ADMİTTED TO EMERGENCY DEPARTMENT 
 

Introduction: Many patients are admitted to emergency services with the findings of infection. Diagnosis and 

early initiation of treatment are important in preventing the morbidity and mortality of most infectious diseases. 

In this study we aimed to investigate a retrospective evaluation of the microbiological information including the 

number of taken cultures from patients with infection at the emergency department of Ahi Evran University 

Education and Research Hospital. 

Methods: Between January 2018 and December 2018, 578 culture specimens sent to Medical Microbiology 

Bacteriology subdisciplinary laboratory with preliminary diagnosis of infection from the emergency department 

were examined retrospectively. 

Results: Of the 578 culture specimens sent to emergency patients with primary fever, 512 (88.5%) were urine, 

18 (3.11%), 9 (1.5%), and various other samples. There was growth in 199 (38.9%) of urine cultures. The most 

frequently isolated bacterium was E. coli (67.8%), and 40% of E. coli with Extended Spectrum Beta-Lactamase 

(ESBL). 22 (4.3%) urine culture samples were evaluated and reported as contamination. 291 (56.8%) of the 

urine culture samplehad no growth. Except of the urine culture, a sample of joint fluid, a blood culture and a 

wound culture samples were positive. None of the stool cultures had Salmonella spp. or Shigella spp. growth. 

Conclusion: It is important to sample of culture from the emergency department in order to support the 

diagnosis and guide the appropriate antibiotic treatment in the patient presenting to the emergency department 

with complaints of infection. The culture samples taken from the emergency department should be taken 

correctly and delivered to the laboratory as soon as possible. 

KeyWords: Emergency, culture, E. coli  
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SS-251 

MİDE KARSİNOMUNDA DİFERANSİASYON DERECESİYLE 

LENFOVASKÜLER İNVAZYON, LENF BEZİ METASTAZI İLİŞKİSİ 

Mahir Tayfur
*
, Gülay Sınmaz Akalın

**
 

*
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Erzincan 

**
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji AD, İstanbul   

 

Amaç: Mide karsinomu olgularında tümörün diferansiasyon derecesi ile lenfatik invazyon, venöz invazyon ve 

lenf bezi metastazı arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymak. 

Gereç ve Yöntem: Kanser sebebiyle ameliyat edilen 104 gastrektomi materyali incelendi. Gastrektomi 

materyalleri %10’luk formalin ile tesbit edildi ve doku örneklerinden parafin blokları hazırlandı. Bloklardan 4 

mikron kalınlığında kesitler alındı ve Hematoksilen-Eosin ile boyandı. Mide karsinomunun diferansiasyon 

derecesi ile tümöre komşu alandaki venöz invazyon, lenfatik invazyon ve lenf bezi metastazı arasındaki ilişki 

incelendi. Tüm bağımsız ve sonuç değişkenleri için tanımlayıcı özet istatistikler elde edildi. İstatistiksel olarak 

anlamlı olan p değerinin 0,05'den küçük olduğu kabul edildi. İstatistiksel analiz SPSS istatistiksel yazılımı 

(Windows için IBM SPSS Statistic, Sürüm 20.0; IBM Corp., Armonk, NY, ABD) kullanılarak yapıldı. 

Bulgular: Tümörlerin 5’i iyi diferansiye (4%), 20’si orta diferansiye (19,2%), 55’i az diferansiye (58,2%), ve 

24’ü indiferansiye (23%),  idi. Venöz invazyon, 5 iyi diferansiye tümörün 2’sinde (%40), 20 orta diferansiye 

tümörün 13’ünde (%65), 55 az diferansiye tümörün 32’sinde (%58) ve 24 indiferansiye tümörün 16’sında 

(%66,6)  izlendi. Lenfatik invazyon, 5 iyi diferansiye tümörün 1’inde (%20), 20 orta diferansiye tümörün 

15’inde (%75), 55 az diferansiye tümörün 35’inde (%64) ve 24 indiferansiye tümörün 17’inde (%71)  izlendi. 

Lenf bezi metastazı, 5 iyi diferansiye tümörün 1’inde (%20), 20 orta diferansiye tümörün 14’inde (%70), 55 az 

diferansiye tümörün 35’inde (%64) ve 24 indiferansiye tümörün 5’inde (%21) izlendi. 

Sonuç: Venöz ve lenfatik invazyon açısından diğer gruplar ile iyi diferansiye tümörler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Lenf bezi metastazı açısından orta diferansiye ve az diferansiye tümörler 

ile iyi diferansiye ve indiferansiye tümörler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Gerek 

mide karsinomları, gerekse vücuttaki diğer kanselerde venöz invazyon, lenfatik invazyon ve lenf bezi metastazı, 

hastalığın evresi ve dolayısıyla prognoz ile ilişkilidir. Bundan dolayı bu bulguların titizlikle belirlenmesi 

hastalığın tedavi şekli ve sürecine katkıda bulunacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Lenfatik, venöz, invazyon, diferansiasyon, mide karsinomu 

 

SS-251 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DEGREE OF 

DIFFERENTIATION AND VENOUS INVASION, LYMPHATIC 

INVASION, LYMPH NODE METASTASIS IN THE GASTRIC 

CARCINOMA 

Introduction: To determine whether there is a relationship between the degree of tumor differentiation and 

lymphatic invasion, venous invasion, lymph node metastasis in the gastric carcinoma cases. 

Methods: 104 gastrectomy materials were examined. Gastrectomy materials were fixed with 10% formalin and 

paraffin blocks were prepared from tissue samples. 4-micron thick sections were taken from each block and 

stained with Hematoxylin-Eosin. The relationship between venous invasion, lymphatic invasion, lymph node 

metastasis in the area adjacent to the tumor was evaluated with the degree of differentiation of gastric carcinoma. 

 Descriptive summary statistics were obtained for all independent and outcome variables. P values of less than 



 

 357 
 

0.05 were considered to indicate statistical significance. Statistical analysis was done using SPSS statistical 

software (IBM SPSS Statistic for Windows, Version 20.0; IBM Corp., Armonk, NY, USA). 

Results: 5 of 104 tumor cases were well-differentiated (4%), 20 were moderately differentiated (19,2%),  55 

were low-differentiated (52,8%), and 24 were undifferentiated (23%). Venous invasion was observed in 2 of 5 

well-differentiated tumors (40%), in 13 of 20 moderately differentiated tumors (65%), in 32 of 55 low-

differentiated tumors(58%)  and in 16 of 24 undifferentiated tumors (66.6%). Lymphatic invasion was observed 

in 1 of 5 well-differentiated tumors (20%), in 15 of 20 moderately differentiated tumors (75%), in 35 of 55 low-

differentiated tumors (64%)  and in 17 of 24 undifferentiated tumors (71%). Lymph node metastasis was 

observed in 1 of 5 well-differentiated tumors (20%), in 14 of 20 moderately differentiated tumors (70%), in 35 of 

55 low-differentiated tumors (64%), and in 5 of 24 undifferentiated tumors (21%). 

Conclusion: There was a statistically significant difference between the other tumor groups and well-

differentiated tumors in terms of venous and lymphatic invasion (p<0.05). A statistically significant difference 

was found between the well-differentiated, undifferentiated tumors and moderately differentiated, low 

differentiated tumors in term of lymph node metastasis (p<0.05). Venous invasion, lymphatic invasion, and 

lymph node metastasis are associated with disease stage and hence prognosis, both in gastric carcinomas and 

other cancers in the body. Therefore, careful determination of these findings will contribute to the treatment 

modality and process of the disease. 

Key Words: Lymphatic, venous, invasion, differentiation, gastric carcinoma  
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SS-252  

KANSER TEDAVİSİNDE ELEKTROKEMOTERAPİNİN KULLANIMI 
Güney GÜRSOY

*
, Meriç Arda EŞMEKAYA

**
  

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü,  

**
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD. 

 

Hücre membranın fosfolipid tabakası hidrofobik içeriğinden dolayı polar ve büyük moleküllerin zardan geçişine 

izin vermez. Elektroporasyon, hücre membranında nanometre boyutlarında geçici porlar oluşturmak amacıyla 

doku ve hücrelere kısa zamanlı ve çok kuvvetli elektriksel puls uygulanması işlemidir. Oluşturulan porlar 

membranı geçemeyecek kadar büyük moleküllerin (DNA, RNA, kemoterapötik ilaçlar vb.) hücre içerisine 

geçişine olanak sağlar. Oluşan porlar elektriksel parametrelere (puls süresi, genliği vb) bağlı olarak geri 

dönüşümlü veya geri dönüşümsüz olabilmektedir. Tipik geri dönüşümlü bir elektroporasyonda kontrollü bir 

elektrik pulsu verilir ve bu puls çok kısa bir süre için membrandaki lipid tabakaya zarar vererek 10-20 nm 

boyutunda hidrofilik ve heterojen dağılımdaki porların oluşumuna yol açar. Kemoterapide kullanılan 

kemoterapötik ilaçlar antitümör etkinliği için yüksek dozlar gerektirir ve bölünen hücreler üzerinde hareket 

ettiğinden, aynı zamanda normal dokuları etkiler ve istenmeyen yan etkilere sebep olurlar. Elektroporasyonun 

kanser tedavisinde uygulaması olan Elektrokemoterapi (ECT), membran geçirgenlikleri düşük olan anti-kanser 

ilaçların Elektroporasyon ile birlikte kanser hücrelerine uygulanması işlemidir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, 

ECT'nin katı tümör ve cilt malignitesini tedavi etmek için güvenli ve tamamlayıcı bir küratif veya palyatif tedavi 

seçeneği olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra iç, derin yerleşimli tümörlerin ve dokuların tedavisi içinde 

pratik bir yöntem haline gelmektedir. Elektrokemoterapi, membranın  kemoterapötik ilaçlara geçirgenliğini 

arttırması ile daha düşük ilaç dozu kullanılarak etkili bir tedavi yöntemi sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Elektroporasyon, Elektrokemoterapi, Kanser 

SS-252 

USE OF ELECTROCHEMOTHERAPY IN CANCER TREATMENT 
The phospholipid layer of the cell membrane does not allow the passage of polar and large molecules through 

which the hydrophobic content is present. Electroporation is the process of applying short-term and very strong 

electrical pulses to tissues and cells in order to create nanometers in the cell membrane. The formed pores allow 

the passage of molecules (DNA, RNA, chemotherapeutic drugs, etc.) too large to pass through the membrane 

into the cell. The resulting pores may be revesible or irreversible depending on the electrical parameters (pulse 

duration, amplitude, etc.). In a typical reversible electroporation, a controlled electrical pulse is given, which 

causes damage to the lipid layer in the membrane for a very short period of time, leading to the formation of 

pores in the hydrophilic and heterogeneous range in the size of 10-20 nm. Chemotherapeutic drugs used in 

chemotherapy require high doses for antitumor activity and act on dividing cells, which also affect normal 

tissues and cause undesirable side effects. Electrochemotherapy (ECT), which is the application of 

electroporation in the treatment of cancer, is the process of applying anti-cancer drugs with low permeability to 

the cancer cells together with electroporation. Recent research has shown that ECT is a safe and complementary 

curative or palliative treatment option to treat solid tumor and skin malignancy. In addition, it becomes a 

practical method in the treatment of deeply placed tumors and tissues. Electrochemotherapy provides an 

effective treatment method by using lower drug dose by increasing the permeability of the membrane to 

chemotherapeutic drugs. 
Keywords: Electroporation, Electrochemotherapy, Cancer 
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SS-253 

HİPERLİPİDEMİSİ OLAN HASTALARDA ORTALAMA TROMBOSİT 

HACMİ VE KIRMIZI HÜCRE DAĞILIM GENİŞLİĞİ DEĞERLERİNİN 

ANALİZ EDİLMESİ: TEK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA 

Fatma AVCI MERDİN* 

* Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları kliniği 

 

Amaç: Trombosit volümü trombosit fonksiyon ve aktivasyonunun bir belirteci olarak kullanılabilmektedir ve 

klinik hematoloji analizerleri ile MPV şeklinde ölçülür. Ortalama trombosit hacmi (MPV) özellikle 

kardiyovasküler hastalıkların patofizyolojisinde de önemli rol oynamaktadır. Kırmızı hücre dağılım genişliği 

(RDW) eritrositlerin hacim farklılığının kantitatif ölçüsüdür ve tam kan sayımında yer alan rutin 

parametrelerdendir. RDW yüksekliği genellikle artmış eritrosit yıkımı (hemoliz), nutrisyonel eksiklik (demir, 

vitamin B12 ve folik asit eksikliği) ya da kan transfüzyonu sonucunda oluşabilmektedir.).  Plazmada bulunan 

kolesterol ve trigliserid düzeylerinin beklenen normal değerlerden yüksek olması olarak tanımlanan 

hiperlipidemi ; damarların intima tabakası altında lipid birikimi sonucu, hücresel-humoral reaksiyonlara sebep 

olan ve ateroskleroz olarak adlandırılan vaskuler bozukluğa yol açmaktadır. Biz bu çalışmada hiperlipideminin 

ortalama trombosit hacmi (MPV) ve kırmızı hücre dağılım genişliği ( RDW) düzeyleri ile ilişkisi olup 

olmadığını değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntemler: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniği’ne 01.12.10.2018-31.01.2019 tarihleri arasında başvuran ve 

hiperlipidemi saptanan 54 hasta çalışmaya alındı.Kontrol grubu olarak ise herhangi bir hastalığı olmayıp rutin 

tahlile gelmiş olan, anemisi olmayan ve lipid düzeyini etkileyebilecek eşlik eden bilinen klinik hastalığı  

olmayan 41 kişi çalışmaya alındı. Hastalardan bakılmış olan total kolesterol, LDL kolesterol düzeyleri ile birlikte 

hemogram parametrelerine ait  veriler de  elektronik hasta dosya sisteminden geriye dönük olarak incelendi. 

Bulgular: Hiperlipidemisi olan 54 hasta yanında  41 sağlıklı birey de kontrol grubu olarak  çalışmaya alındı. İki 

grup arasında MPV ve RDW değerleri karşılaştırıldığına istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı 

(p>0,05)(tablo 1). Ancak hiperlipidemi saptanan  grupta MPV ile RDW arasında  yapılan korelasyon analizinde 

MPV ile RDW arasında pozitif yönde, zayıf derecede ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir 

(r=0,437; p=0,001). MPV değeri arttıkça, RDW değeri artmaktadır. Aynı şekilde MPV değeri azaldıkça, RDW 

değeri azalmaktadır.   

Sonuç: MPV seviyeleri, hiperlipidemili hastalarda RDW seviyeleri ile pozitif korelasyon gösterebilir. 

Anahtar Kelimeler: Hiperlipidemi, Ortalama Trombosit Hacmi, RDW 

 

SS-253 

ANALYSIS OF MEAN PLATELET VOLUME AND RED CELL 

DISTRIBUTION WIDTH LEVELS IN PATIENTS WITH 

HYPERLIPIDEMIA: A SINGLE CENTER STUDY 

Introduction:Mean platelet volume (MPV) might be an indicator of platelet function and activation, and it is 

measured in clinical haematology analyses.The red cell distribution width (RDW) is a quantitative measure used 

to determine variations in the volume of erythrocytes (red blood cells) and is one of the routine parameters in the 

complete blood count. Elevated RDW usually occurs due to increased destruction of red blood cells (hemolysis), 

nutritional deficiency  or sometimes after a blood transfusion.Defined as abnormally elevated levels of 

cholesterol and/or  triglyceride in the blood, hyperlipidemia leads to lipid accumulation underneath the intima 

layer, which could ultimately result in a vascular disorder called atherosclerosis, causing cellular-humoral 
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reactions.This study therefore aimed to determine whether hyperlipidemia is associated with mean platelet 

volume (MPV) and red cell distribution width (RDW). 

Methods: The study group  consisted of 54 patients with hyperlipidemia presenting to the internal medicine 

outpatient unit of University of Health Sciences Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and 

Research Hospital between 01 December 2018 and 31 January 2019. The control group included 41 healthy 

individuals with no known clinical diseases that may affect lipid levels who presented to the clinic for routine 

control tests.Patient data on total cholesterol, LDL cholesterol levels and hemogram parameters were analyzed 

retrospectively. 

Results:In addition to 54 patients with hyperlipidemia, 41 healthy individuals were included in the study as 

controls. There was no statistically significant difference between the MPV and RDW levels of the two groups 

(p>0.05). However, the correlation analysis for MPV and RDW in the hyperlipidemia group detected a weak but 

statistically significant positive correlation between MPV and RDW (r = 0.437; p = 0.001). As the MPV 

increases, so does the RDW value. Similarly, lower MPV levels meant lower RDW levels. 

Conclusion: MPV levels might have a positive correlation with RDW levels in patients with  hyperlipidemia. 

Keywords: Hyperlipidemia, Mean Platelet Volume, RDW 
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SS-255 

YÜZME HAVUZLARINDA DEZENFEKSİYON AMAÇLI 

KULLANILAN KLORUN GÖZ SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ 

Tülay KARACAN ERŞEKERCİ
*
, Raşit KILIÇ

*
 

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, Kırşehir 

 

Giriş: Turistik ya da sportif amaçlı kullanılan yüzme havuzlarının hijyen açısından kontrolü ve enfeksiyon 

açısından dezenfeksiyonu çok önemlidir. Havuz sularının dezenfeksiyonu sıklıklıkla klor ile yapılmaktadır. 

Suyun klorlanması ile geniş aralıktaki mikroorganizma türlerine karşı antimikrobiyal koruma sağlanmaktadır. 

Ancak aşırı klorlamanın insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olabilmektedir. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yüzme havuzlarında dezenfeksiyon amaçlı kullanılan klorun göz sağlığı açısından 

olumsuz etkileri üzerine farkındalık oluşturmaktır 

Gereç ve Yöntem: Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esasları ve şartları 

hakkındaki yönetmelik değerlendirilecektir. Yüzme havuzlarının dezenfeksiyonunda kullanılan klorun göz 

üzerine olumsuz etkilerini araştıran literatürdeki makaleler incelenecektir.  

Bulgular: Sağlık Bakanlığı’nın yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esasları ve şartları hakkında 

yönetmeliğine göre dezenfeksiyon için ozon, uv gibi diğer dezenfeksiyon sistemlerinin kullanıldığı yüzme 

havuzlarında klor oranı 0.3-0.6 ppm aralığında olması gerektiği bildirilmiştir. Ancak dezenfeksiyon için sadece 

klor kullanılan yüzme havuzlarında ise klor oranı artırırılarak kapalı havuzlarda 1-1.5 ppm arasında olması 

gerektiği, açık yüzme havuzlarında 1-3 ppm arasında olması gerektiği de bildirilmiştir. Yüzme sonrasında 

gözlerde kızarıklık yanma, batma ve ışık etrafında halo görülmesi gibi semptomlar ortaya çıkmaktadır. İshioka 

ve ark. çalışmalarında fizyolojik tuz solüsyonu, distile su, musluk suyu ve klorlu su ile gönüllülerin gözüne 

irrigasyon yapılmış ve sonrasında göz yüzeyi boyanıp biyomikroskobik inceleme yapılarak toksik etkiler 

değerlendirilmiştir.Sonuç olarak klorlu suyun kimyasal keratokonjonktivite (göz yüzeyi iltihaplanması) neden 

olduğunu göstermişlerdir. Haag ve ark. ise yüzmeden önce ve sonra göz yüzeyinin biyomikroskobik 

incelemesini yaparak, klorlu havuz suyuna maruziyetin göz yüzeyine toksik etkileri olduğunu saptamışlardır. 

Sonuç: Günümüzde yüzme havuzları toplumumuz tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak 

dezenfeksiyon amaçlı kullanılan klorun göz sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin olduğu bilinmesi 

gerekmektedir.Klorun gözdeki toksik etkileri sonucunda oluşan kimyasal keratokonjonktivitin önlenebilmesi 

için mutlaka yüzme sırasında gözlük kullanılması gerekmektedir. Özellikle sadece klor ile dezenfeksiyon yapılan 

yüzme havuzlarında klor oranlarının çok daha fazla olması nedeni ile kimyasal keratokonjoktivit sıklığının da 

artacağı akılda tutulmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Klor, Yüzme havuzu, Keratokonjuktivit 

 

SS-255 

NEGATIVE EFFECTS OF CHLORINE ON EYE HEALTH THAT IS 

USED FOR DİSİNFECTİON IN SWIMMING POOLS 
Introduction: Disenfection is very important for hygiene and disinfection in the swimming pools used for 

touristic or sportive purposes. Disinfection of pool water is often done with chlorine. With the chlorination of 

water, antimicrobial protection is provided against a wide range of microorganisms. However, excessive 

chlorination may have harmful effects on human health. The aim of this study is to make awareness about the 

negative effects of chlorine in swimming pools on the eye health. 

Method: The regulations about the swimming pools on the health conditions that is reported by the Ministry of 

Health will be evaluated. The literature on the negative effects of chlorine that is used for disinfection of 

swimming pools on the eye will be discussed. 
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Results: According to the regulation on the health principles and conditions of the swimming pools of the 

Ministry of Health, it was reported that the chlorine ratio should be in the range of 0.3-0.6 ppm in swimming 

pools where disinfection systems such as ozone and uv are used for disinfection. However, in the swimming 

pools which only use chlorine for disinfection, the chlorine rate should be increased between 1-1.5 ppm in the 

closed swimming pools and the open swimming pools should be between 1-3 ppm. After swimming, there can 

be symptomps of redness, stinging and halo around the lights in the eyes. Ishioka et al. research physiological 

salt solution, distilled water, tap water and chlorinated water were applied to the eyes of the volunteers. After 

that, the eye surface was painted and biomicroscopic examination was performed to evaluate the toxic effects.  

As a result, they showed that chlorinated water causes chemical keratoconjunctivitis (ocular surface 

inflammation). Haag et al. had a biomicroscopic examination of the eye surface before and after swimming 

found that exposure to chlorine pool water had toxic effects on the surface of the eye. 

Conclusion: Today, swimming pools are widely used by our society. However, it should be known that the 

chlorine used for disinfection has negative effects on eye health. In order to prevent chemical 

keratoconjunctivitis caused by toxic effects of chlorine in the eye, it is necessary to wear glasses. It should be 

kept in mind that the frequency of chemical keratoconjunctivitis will increase due to the fact that chlorine rates 

are much higher in swimming pools which are disinfected with only chlorine. 

Keywords: Chlorine, Swimming pool, Keratoconjunktivitis 
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INVESTIGATION OF THE USABILITY OF PANTOPRAZOLE IN 

ULCERATIVE COLITS 

Hilmi ATASEVEN
 
*, Koray SAYIN

**
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**
Sivas Cumhuriyet University, Advanced Research and Application Center, Sivas, TURKEY 

**
Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Science, Chemistry Department, Sivas, TURKEY 

 

Ulcerative colitis is an inflammatory disease that causes chronic the inflammation and ulcers in the colon and 

rectum. The symptoms of this disease are abdominal pain, rectal pain, diarrhea mixed with blood or pus, weight 

loss, fever, Fatigue and anemia. Ulcerative colitis can be debilitating and can sometimes lead to life-threatening 

complications. Possible complications of ulcerative colitis include: Severe bleeding; colon perforation; severe 

dehydration; Liver disease; osteoporosis; inflammation of skin, joints and eyes; an increased risk of colon 

cancer; toxic megacolon; increased risk of blood clots in veins and arteries.   

Ulcerative colitis can be treated by using drugs including 5-ASA such as sulfasalazine and mesalazine. If the 5-

ASA is not been effective, immunosuppressive drugs such as azathioprine and biological agents such as 

infliximab and adalimumab are given. Azathioprine converts to 6-mercaptopurine in body. 6-mercaptopurine 

interferes with nucleic acid synthesis by inhibiting purine metabolism. Thus, it treats the ulcerative colitis.  

It has been reported that omeprazole which is one of the proton pump inhibitors has curative effect in the 

treatment of ulcerative colitis. Glutamine phosphoribosyl pyrophosphate (PRPP) amidotransferase is the 

responsible enyzme in purine nucleotide synthesis.  

In this study, the inhibition properties of pantoprazole are investigated against glutamine PRPP amidotransferase. 

The results in pantoprazole were compared with the results of 6-mercaptopurine. The target protein was selected 

as 1AO0 from protein data bank. The active regions of 1AO0 was determined from its artice. Firstly, 6-

mercaptopurine and pantoprazole were optimized at HF/6-31+G(d) level in water by using Gaussian software. 

Natural bond orbital (NBO) charges of the related drugs were calculated and the negative sites were determined. 

These sites are important in the determination of interaction strength. Then, the mentioned drugs were interacted 

with 1AO0 via molecular docking calculations by using Maestro 11.8 program 

Keywords: Ulcerative Colitis, PPI, 6-Mercaptopurine, Pantoprazole, Molecular Docking 
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SS-257 

BİTKİ EKSTRAKTLARI KULLANILARAK METAL ESASLI 
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Amaç: Bitkilerin; sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunma, hastalıkların tedavisine yardımcı olma, yaşam 

kalitesini ve süresini yükseltme gibi amaçlarla kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Son yıllarda sentetik ilaçların 

kullanımı sonucu meydana gelen ciddi yan etkiler ve bunların yol açtığı medikal ve ekonomik sorunlar, 

endüstrileşmiş ülkelerin çevre kirliliğini önlemek amacıyla ekolojik dengeyi koruyucu yaklaşımları ve ayrıca 

doğal ilaçların etkin ve aynı zamanda yan etkiden arınmış olduğu düşüncesi gibi faktörler sonucu bitkilerle 

tedavi tekrar popüler hâle gelmiştir. 

Tartışma: Tıbbi bitkilerde bulunan flavonoidler, fenolik asitler ve tanenler gibi fenolik bileşiklerin büyük 

çoğunluğu serbest radikal süpürücü özelliği, dolayısıyla antioksidan fonksiyonu sayesinde biyoaktif maddeler 

olarak adlandırılmaktadır. Tıbbi bitki ekstraktları, kurutulmuş veya taze bitkilerin yapraklarından, 

meyvelerinden, çiçeklerinden, çekirdeklerinden, reçinelerinden ve odunlarından bir takım metotlarla elde edilen 

karışımlardır. Bitkilerden değişik yöntemlerle elde edilen ekstreleri hem indirgeyen hem de stabilizatör olarak 

kullanarak 100 nm’den daha küçük boyutta, suda çözülebilen, çevreci, biyo-uyumlu, toksik olmayan ve şekilleri 

kontrol edilebilen altın, gümüş ve paladyum nanopartiküllerde sentezlenebilir. Yeşil sentez olarak da bilinen 

biyolojik sentez; yüksek basınç, sıcaklık, enerji ve zehirli kimyasalların kullanılmasına gerek olmadan 

nanopartiküllerin kolay ve çevre dostu olarak elde edilmesi için kullanılan en pratik yöntemdir. Boyutu 100 

nanometrenin altında olan nanopartiküller, hacimsel yapılı malzemelerden çok daha farklı ve üstün olarak kabul 

edilen özellikler sergilemelerinden dolayı, günümüzde tıp, biyoteknoloji, biyomedikal, ve kimya sektörleri başta 

olmak üzere birçok alanda etkili olarak kullanılmaktadırlar. 

Sonuç: Bu çalışmada, tıbbi ve aromatik bileşikler, bitki ekstrasyon yöntemleri, nanopartikül senteziyle ilgili 

çalışmalar ve bitki ekstraktı yüklü nanopartiküllerin yeşil senteziyle ilgili konularda literatürdeki güncel 

çalışmalar araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nanopartikül, Yeşil Sentez, Bitki Ekstrasyonu, Biyoaktivite 

 

SS-257 

SYNTHESIS AND BIOACTIVE PROPERTIES OF METAL-BASED 

NANOPARTICULES USING PLANT EXTRACTIONS 

Introduction: Plants; It has been increasing day by day for healthy life, protection from diseases, helping to 

treatment of diseases, improving the quality of life and duration. In recent years, serious side effects caused by 

the use of synthetic drugs and medical and economic problems caused by them, industrialized countries to 

prevent environmental pollution to protect the ecological balance as well as the effect of natural drugs as well as 

effective and also free from side effects has become.  

Discussion: The majority of phenolic compounds, such as flavonoids, phenolic acids and tannins found in 

medicinal plants, are called bioactive substances due to their free radical scavenging properties and therefore 

antioxidant function. Medicinal plant extracts are the mixtures obtained from a number of methods from the 

leaves, fruits, flowers, seeds, resins and wood of dried or fresh plants. It can be synthesized in gold, silver and 

palladium nanoparticles that are less than 100 nm in size, water-soluble, environmentally-biocompatible, non-
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toxic and can be controlled by using both extracts derived from plants as differentiators and as stabilizers. 

Biological synthesis, also known as green synthesis; It is the most practical method for obtaining nanoparticles 

easily and environmentally friendly without the need for high pressure, temperature, energy and toxic chemicals.  

Nanoparticles having a size of less than 100 nanometers are used effectively in many fields, especially medicine, 

biotechnology, biomedical, and chemical sectors, since they exhibit properties that are considered to be different 

and superior than volumetric materials. 

Conclusion: In this study, current studies on medical and aromatic compounds, plant extraction methods, 

nanoparticle synthesis studies and green synthesis of plant extract-loaded nanoparticles have been investigated. 

Keywords: Nanoparticle, Green Synthesis, Plant Extract, Bioactivity 
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Aim: Clinical and experimental studies show that epilepsy affects cardiac function; however, the underlying 

molecular mechanism has not been fully elucidated. Cardiac enzymes are released into the circulation 

when myocardial necrosis occurs, as seen in myocardial infarction. In addition, these parameters were elucidated 

by experimental methods considering that blood pressure and heart rate variability may affect the autonomic 

nervous system.  

Material method: Blood pressure measurements were performed with the jugular vein and the right carotid 

artery being presented for saline administration and recording of the pressure, respectively. Tracheostomy 

provided mechanical ventilation. Enzyme values were analyzed by ELISA method. There was a difference in 

results between male and female genders according to their control. Troponin T, Troponin I, creatine kinase, 

myoglobin enzymes and MDA were examined from the serum histopathologically for risk of heart attack. 

Expression of enzymes in epileptic cardiac tissue were evaluated under pentylenetetrazole (PTZ)-kindling model 

in rats.  

Results: Our molecular analyses showed no any change in cardiac enzymes of PTZ-kindled rats. As a result of 

the measurements, blood pressures decreased significantly from 121.3±39.7 mmHg to 64.60±9.2 mmHg in the 

female PTZ group after 8.8 (± 1.3) s from the onset of epileptic seizures. The blood pressure values returned to 

normal values in the post-ictal period. 

Conclusion: Our results show that blood pressure may have role as a biomarker in epilepsy and cardiac enzymes 

may have no role in cardiac pathology associated with epilepsy.  
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Amaç: Çiğneme, konuşma, yutma, nefes alma gibi işlevler Stomatognatik sistem olarak tanımlanır. Bu uyumun 

herhangi bir nedenle bozulması ile görülen semptom ağrıdır. Temporomandibular Rahatsızlıklar (TMR) 

genellikle ağrı, eklem sesleri, mandibular hareketlerde kısıtlanma ve fonksiyon kaybı ile kendini göstermektedir 

Stomatognatik sistemin fonksiyonları büyük ölçüde okluzal stabiliteye bağlıdır. Genel popülasyonun %55 

ile %75’inin hayatlarının belirli bir döneminde çene eklemi bölgesinde ağrı veya ses şikayetinde bulunduğu 

tespit edilmiştir. 

Materyal Metod: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliğine 1 Ocak 2017-1 Ocak 2019 tarihleri 

arasında TME şikâyeti ile başvuran hastalardan veriler elde edilmiştir. Hastaların klinik muayenesinde ve 

değerlendirme aşamalarında Temporomandibular Rahatsızlıklar / Araştırma Teşhis Kriterleri – TMR / ATK 

formu kullanılmıştır. Hastaların ağız açma kapasiteleri, overbite ve overjet miktarları alt-üst kesiciler arası 

mesafenin kumpas ile ölçülmesiyle mm cinsinden elde edilmiştir. Verilerin analizi SPSS (Statistical Package for 

Social Science) for Windows 21 paket programı kullanılarak yapılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 215 hasta (148 (%68,8) kadın ve 67 (%31,2) erkek ) TMR/ATK formu ve 

klinik muayene ile incelendiğinde yaş Aralığı 19 ile 71 arasında değişmektedir. Yaş ortalamaları; kadınlarda 

(31,1±16) erkeklerde (38,27. ± 18) olup tüm hastalarda ortalama yaş 32,31’dir. Klinik muayene esnasında 215 

hastadan 148’sinde (%68,8) ağız açma yolunda sapma olmadan düz bir şekilde ağzını açabildiği görülmüştür. 

Ağız açma miktarı ortalama değeri 30±6,1mm, olarak bulunmuştur.  

Sonuç: Temporomandibular eklem bozukluğunda etiyolojik faktörleri incelediğimiz araştırmamızda; genç 

yetişkin ve kadınlarda daha sık olarak rastlandığını en önemli semptomun ağrı olduğu yönündedir. 

Anahtar kelimeler: Temporomandibular eklem, Etyoloji,Temporomandibular rahatsızlıklar, TMR/ATK formu 

 

SS-260 

IMPLICATIONS FOR INVESTIGATION OF ETIOLOGIC FACTORS IN 

TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISORDER 

Introduction: Functions such as chewing, speaking, swallowing, breathing defined as stomatognathic system. 

The symptom is pain that is impaired by any reason for this harmony. Temporomandibular Disorders (TMR) are 

usually characterized by pain, joint sounds, restricted mandibular movements, and loss of function. The 

functions of the stomatognathic system are largely dependent on occlusal stability. It was found that 55% to 75% 

of the general population complained of pain or sound in the jaw joint region during a certain period of their 

lives. 

Material Method: Data were obtained from the patients who applied to Eskişehir Osmangazi University 

Faculty of Dentistry with the complaint of Temporomandibular joint, between January 1
st
 2017 and January 1

 st
, 

2019. Temporomandibular Disorders / Research Diagnostic Criteria - (TMD / RDC) form was used in clinical 

examination and evaluation stages of the patients. Mouth opening capacities of the patients, overbite, and overjet 

amounts were obtained in mm by measuring the distance between the upper and lower incisals. The analysis of 

the data was done by using SPSS software package for Windows 21. 

Results: 215 patients included in the study 148 (% 68,8) female and 67 (% 31,2) male were examined with 
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TMD / RDC form and clinical examination done. The age ranged between 19 to 71. Average age; In females 

(31.1 ± 16) and males (38.27 ± 18) had a mean age of 32.31 years in all patients. In total 215 patients during the 

clinical examination, 148 (68.8%) were found to be able to open their mouth evenly without deviation from the 

opening. The mean value of mouth opening was 30 ± 6.1mm. 

Conclusion: In our study, we investigated the etiological factors in temporomandibular joint disorder; Young 

adults and women are more frequently encountered and the most important symptom is pain. 

KeyWords: Temporomandibular joint, Etiology, Temporomandibular disorders RDC –TMD form 
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SS-261 

ÇOCUKLUK DÖNEMİ YAŞAM KOŞULLARI VE CİNSİYETİN AYAK 

BİLEĞİ EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ VAR 

MIDIR? 

İlyas UÇAR*, Anıl ÖZÜDOĞRU* 

* Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO 

 

Amaç: Çalışmamızda herhangi bir tıbbi problemi olmayan kadın ve erkek yetişkin kişilerde ayak bileği eklem 

hareket aralığı ile çocukluklarının ilk 15 yılını geçirdikleri yer ve cinsiyetleri belirlenerek ‘çocukluk dönemi 

yaşam koşulları ve cinsiyetin ayak bileği eklem hareket açıklığı üzerine etkisi var mı?’ sorusunun 

cevaplandırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ölçümler yaşları 17 ile 21 arasında değişen, 57 kadın 23 erkek olmak üzere toplam 80 

gönüllü üzerinde Baseline marka gonyometre kullanılarak yapıldı. Ayak bileği ekleminde dorsi fleksiyon ve 

plantar fleksiyon; subtalar eklemde ise inversiyon ve eversiyon hareketlerinin kapasiteleri sağ ve sol tarafta ayrı 

ayrı olacak şekilde ölçülerek kayıt altına alındı. Bir form hazırlanarak deneklerin çocukluklarının ilk 15 yılını 

geçirdikleri yerler (kırsal bölge veya şehir) ve cinsiyetleri kaydedildi. 

Bulgular: Çalışmaya katılan gönüllülerden 56’sı çocukluğunun ilk 15 yılını şehirde; 24’ü ise kırsal bölgede 

geçirdiğini beyan etti. Yapılan gonyometrik ölçümde her iki gruptan elde edilen veriler analiz edildiğinde, eklem 

hareket açıklığı ortalamalarının birbirine yakın olduğu ve kırsalda ve şehirde yaşayanlar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. Cinsiyetler bazında ele alındığında kadınların dorsi-plantar fleksiyon 

aralığı 69.46°±10.01, erkeklerinki ise 68.87°±8.53 olarak kaydedildi. İnversiyon-eversiyon aralığı ise kadınlarda 

ve erkeklerde sırasıyla 38.12°±6.10 ve 36.57°±10.41 olarak ölçüldü. Farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

belirlendi (p>0.05). 

Sonuç: Sonuç olarak, çocukluğunu kırsal bölgede veya şehirde geçirmenin ve cinsiyetin eklem hareket 

açıklıkları üzerinde etkisi olmadığını gördük. Ancak benzer çalışmaların daha fazla kişi ile tekrar edilmesinin 

yararlı olacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Ayak bileği, Eklem hareket açıklığı, Yaşam koşulları, Cinsiyet 

 

SS-261 

DOES CHILDHOOD LIVING CONDITIONS AND GENDER HAVE AN 

EFFECT ON ANKLE RANGE OF MOTION? 

Introduction: In this study, it is aimed to answer the question whether childhood living conditions and gender 

have an effect on ankle joint range of motion by determining the ankle joınt range of motion of female and male 

adults, who do not have any medical problems and considering with gender of their children and the place where 

their children spend the first 15 years. 

Methods: The measurements were performed using a Baseline branded goniometer on a total of 80 volunteers 

(57 women and 23 men), ranging from 17 to 21 years old. The capacities of dorsi flexion and plantar flexion in 

the ankle joint; the inversion and eversion motions in the subtalar joint were measured and recorded separately 

on the right and left sides. The places where the subjects spent the first 15 years of their childhood (rural area or 

urban) and their gender were recorded using by a form. 

Results: 56 of the participating in the study declared that were in the city for the first 15 years of their 

childhood; and 24 of them spent in the countryside. When the data obtained from both groups were analyzed in 

the goniometric measurement, it was determined that the mean range of motion was close to each other and there 
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was no statistically significant difference between the rural and urban area. On the basis of gender, the dorsi-

plantar flexion range of the women's was recorded as 69.46 ° ± 10.01 and the males were 68.87 ° ± 8.53. The 

inversion-eversion interval of males and females was measured 38.12 ° ± 6.10 and 36.57 ° ± 10.41 respectively. 

The difference was not statistically significant (p> 0.05). 

Conclusion: As a result, we have seen that spending childhood in a rural area or city and gender have no effect 

on the range of motion of the joints. However, we believe that similar studies should be repeated with more 

participants. 

Keywords: Ankle, Joint range of motion, Living conditions, Gender 
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SS-263 

GÖZ DAMLASI BAĞIMLILIĞI 

Halil İbrahim Yener
*
, Muammer Özçimen

*
 

*
SBÜ Konya SUAM 

 

Amaç: Siklopentolat hidroklorür (Sikloplejin) göz damlası bağımlılığı olan bir hastayı sunmak 

Vaka: Altmış yaşında bayan hasta her iki gözde ağrı ve batma şikâyetiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan 

muayenesinde bilateral korneal epitel hasarı ve keratopati tespit edildi. Hasta sorgulamasında önceden bir göz 

rahatsızlığı olduğu ve suni gözyaşı ile sikloplejin kullandığı öğrenildi. Hastanın korneal hasarı ilaç toksisitesi olarak 

değerlendirildi. Sikloplejin kesilip suni gözyaşı ile tedaviye devam edildi. Tedavinin üçüncü gününde, göz 

bulgularında düzelme gözlenen hastanın ağrı ve batma şikayetleri de büyük oranda azalmıştı. Göz bulguları iyileşmeye 

başlayan hastada mide bulantısı, baş dönmesi, terleme gibi sistemik şikâyetler ortaya çıktı. Hasta, bu şikâyetlerinin 

kullandığı damlayı bıraktığında her zaman olduğunu söyledi. Damlaya tekrar başlamak istediğini bildirdi. Tarafımızca, 

kornea hasarının artacağı ve göz sağlığının ciddi zarar göreceği belirtildi. Hasta, şikâyetlerinin artarak devam ettiğini 

ve dayanılmaz olduğunu belirttiğinden ilaç bağımlılığı olabileceği şüphesiyle psikiyatri konsültasyonu istendi. Hasta, 

yoksunluk sendromu olarak değerlendirildi ve hastanede yatırılarak tedavi önerildi.  

Tartışma: Siklopentolat Hcl oftalmoloji pratiğinde sıkça kullanılan bir damladır. Pediatrik grupta refraksiyon tespiti 

için yetişkin grupta daha çok sikloplejik etki için kullanılır. Genellikle akut yan etkiler daha ön plandadır. Fakat bizim 

vakamızda uzun süreli kullanıma bağlı gelişen bir bağımlılık durumunu tespit ettik. İlk bildirilen vaka 1973 yılında, iki 

taraflı epitel hasarlı 25 yaşındaki bir erkeğin günlük fazla miktarda siklopentolat kullanması ve ilacı kesince epitelin 

iyileşmesi ama sistemik şikâyetlerin ortaya çıkması şeklinde bildiren vakadır. Benzer vakalar az da olsa literatürde 

mevcuttur. 

Sonuç: Steroid reçete edilen hastaların glokom ve katarakt yönünden uyarıldığı gibi, Siklopentolat Hcl reçete edilen 

hastalar da olası bağımlılık potansiyeli ve buna bağlı hem oküler hem de sistemik problemler açısından uyarılmalıdır. 

EYE DROP ADDICTION 

Objective: To present a patient with cyclopentolate hydrochloride (Sikloplejin) eye drop addiction 

Case: A 60-year-old female patient presented to our clinic with pain and stinging in her eyes. In her examination, 

bilateral corneal epithelial damage and keratopathy were detected. The history revealed both sikloplejin and artificial 

tears usage for an eye disorder. The corneal pathology was associated as the drug toxicity. Sikloplejin usage was 

stopped. The pain and stinging sensation were decreased and also the ophthalmologic findings on the third day visit. 

Although the resolving of the corneal pathology, patient had developed nausea, dizziness and sweating that had been 

previously seen after the cessation of the drops. Patient requested to use cycloplegine again. She was suspected as 

withdrawal syndrome due to the drug cessation and consulted to the psychiatry department. Patient had accepted as 

abstinance syndrome and the treatment had reccomended.  

Discussion: Cyclopentolate Hcl is a frequently used drop in ophthalmology practice for the detection of refraction in 

pediatric group, and for cycloplegic effect in adults. Although acute side effects were more prominent, in this case, an 

addiction was detected due to the long-term use. The first reported case in 1973 was a 25-year-old man with bilateral 

epithelium damage who reported daily use of a large amount of cyclopentolate and healing of the epithelium when the 

drug was discontinued but systemic complaints emerged. Similar cases are available in the literature. 

Conclusion: Patients prescribed cyclopentolate hydrochloride should be warned for possible addiction and related 

ocular and systemic side effects, like warning in steroid prescription for cataract and glaucoma. 
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SS-264 

LENFADENOPATİ VE KİLO KAYBI İLE PREZENTE OLAN BİR 

OLGUDA ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR LENFOPROLİFERATİF 

BOZUKLUK 

Alparslan Merdin* 

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Hematoloji Kliniği ve Kemik İliği Nakil Ünitesi 

 

Amaç: Castleman hastalığı anjiofoliküler lenf nodu hiperplazisi olarak da ifade edilmektedir. Ayırıcı tanıda 

lenfomalar başta olmak üzere enfeksiyonlar ve otoimmün hastalıklar gibi diğer etkenler dışlanmalıdır. Lenf nodu 

sayı ve bölgelerinin tutulumuna göre hastalık unisentrik veya multisentrik olarak sınıflandırılır. 

Olgu: 56 yaşında bayan hasta istemsiz kilo kaybı şikayeti ile hematoloji polikliniğine başvurdu. Son 6 ayda 15 

kg kaybettiğini  bildirdi. Hasta 13 yaşından itibaren sigara kullanıyor. Temizlikçi ve bulaşıkçı olarak  çalışıyor.   

Yaklaşık 6 yıldır tiroid hormon replasmanı tedavisi alıyor.  Yaklaşık 10 yıldır antihipertansif tedavi alıyor. 

Çocukluk döneminde trafik kazası sonrasında splenoktomi yapıldığını da bildirdi.  

Hastanın laboratuar değerleri ise sırasıyla:  WBC:7900/µl , trombosit:473000/µl, hemoglobin:11,85 gr/dL, 

eozinofil:190/µl, lenfosit:2130/µl , LDH:232,9(0-247) ve CRP:0,88(0-5). Transferrin saturasyonu düşük olduğu 

için hastaya oral demir replasman tedavisi başlanıldı. Evde kedi besleme öyküsü de olan hastanın gönderilmiş 

olan toksoplazma IgG/IgM tetkikleri  negatif olarak bulundu. Ultrasonografide sağ inguinal bölgede büyüğü 

28x15 mm boyutlarında birleşme eğiliminde  olan lenf nodları izlendi. İnguinal lenf nodu eksizyonel biyopsisi  

yapıldı.  Hastaya Castleman Hastalığı, hyalin vasküler tip ile uyumlu olarak tanısı konuldu. Biyopsi sonrasındaki 

PET/CT,  sağ eksternal iliak lenf bezlerinde artmış FDG tutulumu olduğunu da gösterdi  (SUVmax: 3,87).  

Bunun yanında sağ eksternal iliak lenf bezlerinin en büyüğünün boyutu  yaklaşık  2.8x1.3cm olarak bildirildi. 

Hastaya Rituximab ve metilprednizolon tedavisi başlanıldı. 

Tartışma: Unisentrik tip  Castleman hastalığı olguları  cerrahi rezeksiyon ile tedavi  edilebilir. Diğer yandan, 

erken evre lenfomalar dahi  tedavi için kemoterapiye gereksinim gösterebilir. Bunun yanında multisentrik tip 

Castleman hastalığı olguları  ise sistemik tedavi ile tedavi edilebilir. 

Sonuç: Castleman hastalığı, lenfoproliferatif hastalıkların ayırıcı tanısında unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Castleman hastalığı, nadir, lenfoproliferatif bozukluk 

 

SS-264 

A VERY  RARE  LYMPHOPROLIFERATIVE  DISORDER  IN  A  CASE 

PRESENTING  WITH  LYMPHADENOPATHY AND WEIGHT LOSS 

Introduction: Castleman's disease is also referred to as angiofollicular lymph node hyperplasia. Other factors 

like infections, autoimmune diseases, and lymphomas in particular should be excluded in the differential 

diagnosis. Castleman's disease is further classified into two groups as unicentric or multicentric depending on the 

involvement of lymph node numbers and regions. 

Case: A 56-year-old female patient  presented to hematology outpatient unit with a complaint of unintentional 

weight loss. She reported that she had lost 15 kilos in the last 6 months. She has been smoking cigarettes since 

she was 13 years old. She works as  cleaner and dishwasher. She has been receiving thyroid hormone 

replacement therapy for about 6 years. She has been receiving antihypertensive therapy for about 10 years. She 

also reported receiving a splenectomy after having a traffic accident in her childhood.  
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The results of her laboratory tests were as follows: WBC: 7900/µl, thrombocyte: 473000/ µl, 

hemoglobin: 11.85 g / dL, eosinophil: 190 / µl, lymphocyte: 2130 / µl, LDH: 232.9 (0 -247) and CRP: 0.88 (0-5). 

Oral iron replacement therapy was started, as the patient had low transferrin saturation. The patient had also a 

history of having domestic cats at home , and laboratory tests for toxoplasma IgG and IgM antibodies showed 

negative results. Ultrasound imaging showed lymph nodes in the right inguinal region, the largest of which 

measured 28x15 mm, with each tending to merge with other lymph nodes. Excisional inguinal lymph node 

biopsy was done. She was diagnosed with Castleman's disease, compatible with hyaline vascular type. PET / CT 

after the biopsy also showed increased  FDG  uptake  in the right external iliac lymph nodes (SUVmax: 3.87). 

Besides, the size of the  biggest of the right external iliac lymph nodes was reported as approximately 

2.8x1.3cm.  Rituximab and methylprednisolone treatment was started  to the patient. 

Discussion: Patients with unicentric Castleman's disease could be treated with surgical resection. On the other 

hand, even early stage lymphomas may need chemotherapy for the treatment. Besides, multicentric type 

Castleman’s disease could be  treated with systemic medications. 

Conclusion: Castleman's disease should always be kept in mind in the differential diagnosis of 

lymphoproliferative diseases. 

Key Words: Castleman's disease, rare, lymphoproliferative disorder 
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SS-268 

PEDİATRİK TREMOR OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nesrin Ceylan
* 

*Sbü Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

 

Amaç: Tremor vücudun bir veya birden fazla bölgesindeki antagonist kasların kasılması sonucu ortaya çıkan bir 

veya daha fazla vücut parçasında görülen istemsiz, hiperkinetik ve ritmik hareketlerdir. Çocukluk çağında tremor 

metabolik, endokrin, nörodejeneratif hastalıklara, ilaçlara veya travmaya bağlı olarak gelişebilir. En sık rastlanan 

pediatrik hareket bozukluğudur ve çocukluk çağındaki hareket bozukluklarının yaklaşık %10-20’sini oluşturur. 

Bu çalışma, tremor şikayetiyle Ankara Hematoloji Onkoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH, Çocuk Nöroloji 

kliniğine getirilen hastaların demografik ve klinik özellikleri, aile öyküsü ve laboratuvar bulgularını retrospektif 

olarak değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Gereç Ve Yöntem: Ocak 2015-Aralık 2018 tarihleri arasında sadece tremor şikayetiyle Ankara Hematoloji 

Onkoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH, Çocuk Nöroloji kliniğine getirilen hastaların demografik ve klinik 

özellikleri, aile öyküsü ve laboratuvar bulguları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Daha önceden herhangi 

bir hastalık ile takip edilen hastalar ve antiepileptik ilaç alanlar çalışmaya dâhil edilmemiştir. 

Bulgular: Retrospektif olarak değerlendirilen toplam 295 (166 kadın, 129 erkek) hasta değerlendirilmiş olup yaş 

ortalaması 14,87 idi (2 ay-18 yaş). Çalışmaya dâhil edilenlerden %56 (166)’sı kadın, %44 (129)’ü ise erkekti. 

Tremoru tetikleyici faktörler arasında en sık heyecan ve/veya stres tespit edildi. Ailede tremor öyküsü 24 

(%8,14) hastada pozitifti. Laboratuvar incelemelerinde 84 hastada vitamin D eksikliği, 29 hastada ise vitamin D 

yetersizliği, 15 hastada demir eksikliği, 105 hastada vitamin B12 eksikliği, 1 hastada hipertiroidi saptandı. 

Toplam 194 hastaya (%65) kraniyal görüntüleme yapıldı, bunların 139 (%71)’u normal olarak değerlendirildi. 

Olgularımızda tremor etiyolojisinde D vitamini ve demir eksikliği, vitamin B12 eksikliği ve hipertiroidi olduğu 

görüldü. 

Sonuç: Tremor yeni doğan döneminden ergenlik döneminin sonuna kadar görülebilen bir hareket bozukluğudur. 

Çocukluk döneminde tremorlar ciddi nörolojik etiyolojiden kaynaklanmaz, ancak tremor şikâyeti olan tüm 

çocukların ayrıntılı bir şekilde hikâye ve fizik muayeneyi takiben ileri tanısal incelemelerin yapılması hastalığın 

tanısını netleştirmesi açısından önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tremor, Çocuk, Değerlendirme 

 

SS-268 

EVALUATION OF PEDIATRIC TREMOR CASES 
 

Aim: Tremor is involuntary, hyperkinetic and rhythmic movements in one or more body parts that result from 

contraction of antagonist muscles in one or more parts of the body. In childhood, tremor may develop due to 

metabolic, endocrine, neurodegenerative diseases, medications or trauma. It is the most common pediatric 

movement disorder and constitutes approximately 10-20% of childhood movement disorders. 

The aim of this study was to retrospectively evaluate the demographic and clinical characteristics, family history 

and laboratory findings of the patients who were admitted to the Pediatric Neurology Clinic of Ankara 

Hematology Oncology Pediatrics and Diseases Clinic. 

Methods: Demographic and clinical characteristics, family history and laboratory findings of the patients who 

were brought to the Pediatric Neurology Department of Ankara Hematology Oncology Child Health and Disease 

Clinic were evaluated retrospectively between January 2015 and December 2018 with the complaint of tremor 

only. Patients who were previously followed up with any disease and those taking antiepileptic drugs were not 

included in the study. 
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Results: A total of 295 patients (166 female, 129 male) were evaluated retrospectively and the mean age was 

14.87 (2 months-18 years). 56% (166) of the participants were female and 44% (129) of them were male. 

Excitability and / or stress were the most frequent triggers of tremor. Family history of tremor was positive in 24 

(8.14%) patients. Laboratory tests revealed vitamin D deficiency in 84 patients, vitamin D insufficiency in 29 

patients, iron deficiency in 15 patients, vitamin B12 deficiency in 105 patients and hyperthyroidism in 1 patient. 

Cranial imaging was performed in a total of 194 patients (65%), of which 139 (71%) were considered normal. In 

our cases, vitamin D and iron deficiency, vitamin B12 deficiency and hyperthyroidism were found in the 

etiology of tremor. 

Conclusıon: Tremor is a movement disorder that can be seen from the newborn period until the end of 

adolescence. In childhood, tremor does not originate from severe neurological aetiology, but all children with 

tremor complaints are more important in terms of clarifying the diagnosis of the disease, following detailed 

history and physical examination. 

Keyword: Tremor, Child, Evaluation. 
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SS-269 

VİTAMİN D DÜZEYLERİ İLE RETİNA SİNİR LİFİ 

KALINLIKLARININ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yalçın İşcan* 

*Özel Batman Dünya Hastanesi, Batman 

 

Amaç: Yüksek ve düşük vitamin D düzeyleri ile retina sinir lifi kalınlığı arasında ilişki olup olmadığının 

değerlendirilmesi  

Gereç ve yöntemler: Topcon 3D 2000 Optik kohorens tomografi (OCT) cihazı ile ölçüm alınan 65 sağlıklı 

olgunun 130 gözü değerlendirildi. 15-96 yaş arası (34 hasta -68 göz ) yüksek vitamin D3 düzeyi olan olgular 

Grup 1, 14-94 yaş arası ( 31 hasta -62 göz ) düşük vitamin D3 düzeyi olan olgular Grup 2 olarak sınıflandırıldı. 

RNFL sağ ve sol göz ortalamaları ile vitamin D3 düzeyleri karşılaştırıldı. Çalışmaya glokomu olan, optik sinir 

hasarı olan, papillit geçirmiş, diabetik retinopatisi olan, hipertansif retinopatisi olan, retinal vasküler atak 

geçirmiş olan, göz cerrahisi geçirmiş olan,retinal distrofisi olan, yüksek dioptrili myop, hipermetrop, astigmat 

olan olgular dahil edilmedi.  

Bulgular: Grup’ 1 de (yüksek vitamin D3) 19 erkek 15 kadın olgu vardı ve yaş ortalamaları 49.45±20.86 idi. 

Grup 2’ de (düşük vitamin D3) 18 kadın 13 erkek olgu vardı ve yaş ortalamaları 56.26±22.09 idi. Ortalama 

RNFL değerleri Grup 1’de sağ göz 95.63±8.34 , sol gözde 98.50±6.07 idi. Grup 2’de sağ göz 97.89±11.02 sol 

göz 97.95±9.6 idi. Ortalama vitamin D3 düzeyleri Grup 1’de 44.45±14.48, Grup 2’de 3.54±0.56 idi.  

Sonuç: Gruplar arası karşılaştırmada student -t testi kullanıldı. Ortalama RNFL düzeyleri açısından gruplar 

arasında sağ ve sol göz karşılaştırıldı ve anlamlı bir fark bulunamadı.( p=0,446, p=0,819 ) İki grup arasında vit 

D3 düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı.(p=0,0001 ) Vit D3 düzeyi ile sağ göz – sol göz 

RNFL korelasyon analizi yapıldı. Vitamin D3-sağ göz RNFL arasında (r= -0,186, p=0,231) ve sol göz vitamin 

D3-RNFL arasında (r= -0,014, p=0,929) istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon yoktu. Vit D3 ile RNFL 

arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Vitamin D, Retina, Optik Kohorens Tomografi, RNFL  

 

SS-269 

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D 

LEVELS AND RETINA NERVE FIBER THICKNESS 

Objective: To evaluate whether an association between high and low vitamin D levels and retinal nerve fiber 

thickness (RNFL) exists.  

Materials&Methods: Topcon 3D 2000 Optic Cohorens Tomography (OCT ) device measurements from 130 

eyes of 65 healthy subjects were interpreted. Individuals aging 15-96 years old (34 patients-68 eyes) with a high 

vitamin D3 level was labeled "Group 1"; whereas those aging 14-94 years old (31 patients-62 eyes) with a low 

vitamin D3 level was labeled "Group 2". Mean RNFL values for right and left eyes were compared with vitamin 

D3 levels. Patients with glaucoma, optic nerve damage, prior history of papillitis, diabetic and/or hypertensive 

retinopathy, retinal dystrophy, previous retinal vascular event or ophthalmic surgery and individuals with high 

dioptry myopia, hypermetropia or astigmatism were excluded from the study.  

Results: Group 1 composed of 19 male and 15 female subjects with a mean age of 49.45±20.86. There were 18 

females and 13 males in Group 2, whose mean age was 56.26 ±22.09. Mean RNFL values in Group 1 was 

95.63±8.34 in the right eye; 98.50± 6.07 in the left eye. Same values for Group 2 was 97.89 ±11.02 in the right 

eye; 97.95 ±9.6 in the left eye. Mean vitamin D3 levels were 44.45 ±14.48 in Group 1 and 3.54 ± 0.56 in Group 
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2.  

Conclusion: Student -t test was used for comparison between groups. There was no significant difference 

between the groups in terms of mean RNFL levels (p = 0.446, p = 0.819). There was a statistically significant 

difference in vit D3 levels between the two groups (p = 0.0001). right eye - left eye RNFL correlation analysis 

was performed. There was no statistically significant correlation between vitamin D3-right eye RNFL (r = -

0.1186, p = 0.231) and left eye vitamin D3-RNFL (r = -0.014, p = 0.929). No association was found between Vit 

D3 and RNFL.  

Key Words: Vitamin D, Retina, Optic Cohorens Tomography, RNFL  
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SS-271 

OBEZ ÇOCUKLARDA HİPERİNSÜLİNEMİ VE METABOLİK 

SENDROM PREVALANSI,  VİTAMİN D DÜZEYİ 

İsmail Dündar* 

*Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği 

 

Amaç: Obezite, insulin direnci, hipertansiyon ve dislipidemi gibi risk faktörleri kümesi, metabolik sendrom 

olarak tanımlanmış ve bu tablonun diyabet, kardiyovasküler mortalite ve morbidite için önemli risk göstergesi 

olduğu saptanmıştır. Amacımız bölgemizde metabolik sendrom ve hiperinsülinemi prevelansını ile birlikte 

vitamin D düzeyini saptamak idi. 

Metod: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Şubat 2018 ile Şubat 2019 tarihleri arasında Çocuk 

Endokrinolojisi ve Diyabet Polikliniğine obezite şikayeti ile başvuran, oral glukoz tolerans testi yapılan (OGTT), 

10-18 yaş arası 137 çocuk (82 kız ve 55 erkek) çalışmaya dahil edildi.  

Bulgular: 10-18 yaş arasındaki 137 çocuk ve ergen [11(%8.0) prepubertal, 45 (%32.8) pubertal ve 81 (%59.1) 

postpubertal] olgu değerlendirildi. Olguların 82’si (%59.9) kız, 55’i (%40.1) erkeklerden oluşmaktaydı. 

Katılanların hepsi obezdi (VKİ>%95 persantil) ve tüm olgulara oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapıldı.  

Modifiye edilmiş DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) kriterlerine göre metabolik sendrom oranı %44.5,  kızlarda %42.7 

erkeklerde %47.3 olarak saptandı (p:0,360). MetS prepubertal çocuklarda  %6.6, pubertal ise %26.2 ve 

postpubertal %67.2 olarak tesbit edildi (p:0,00). WHO kriterlerine göre Hiperinsülinemi %62,  kızlarda %65.9 

erkeklerde %56.4 olarak saptandı (p<0,000). OGTT yapılan (ailesinde diyabet öyküsü olan) 137 hastanın 

sonuçlarına göre; normal OGTT  %70.8, bozulmuş glukoz toleransı (IGT) %25.5, bozulmuş açlık glukozu 

(IFG) %0.7, diyabet %1.5 ve hem bozulmuş glukoz toleransı hem de bozulmuş açlık glukozu %1,5 olarak 

saptandı. Vitamin D düzeyini, olgularımızın  %26.32’sında eksik, %61.8’inde yetersiz ve sadece %13.9’unda 

normal olarak saptadık.  

Sonuç ve Tartışma: Bölgemizde MS ve hiperinsülinemi prevelansı önemli ölçüde yüksek olarak saptanmıştır.  

Obezitenin küresel bir problem olduğu, çok ciddi morbidite ve mortaliteye yol açtığı bilinmektedir. Olguların 

sadece %13.9’unda vitamin D düzeyini normal olarak saptamamız sebebiyle, obezitenin ve vitamin D 

eksikliğinin erken tanınması ve önlenmesi için hem hekimlerin, hem de ilgili kurumların üzerinde sorumluluk 

hissetmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Anahtar kelimeler: Obezite, Metabolik sendrom, Hiperinsülinemi  

 

SS-271 

HYPERINSULINEMIA, METABOLIC SYNDROME, AND VITAMIN D 

LEVELS IN OBESE CHILDREN 

Aim: A set of risk factors such as obesity, insulin resistance, hypertension, and dyslipidemia is defined as 

“metabolic syndrome,” which is a significant risk indicator for diabetes, as well as cardiovascular morbidity and 

mortality. This study aimed to determine the mean vitamin D levels among children in our region along with the 

prevalence of metabolic syndrome and hyperinsulinemia. 

Methods: 137 children (82 girls and 55 boys) aged 10-18 years, who were admitted to the Malatya Training and 

Research Hospital, Pediatric Endocrinology and Diabetes Polyclinics between February 2018 and February 2019 

with the complaint of obesity were included in the study. 

Results: 137 children and adolescents aged between 10 and 18 years [11 (8.0%) prepubertal, 45 (32.8%) 

pubertal, and 81 (59.1%) post pubertal] were evaluated. Of the participants, 82 (59.9%) were girls, and 55 

(40.1%) were boys. All patients underwent oral glucose tolerance testing (OGTT). Per the modified World 
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Health Organization (WHO) criteria, the prevalence of metabolic syndrome was 44.5% (42.7% in girls, 47.3% in 

boys (p=0.360). MetS was detected as 6.6% in prepubertal, 26.2% in pubertal, and 67.2% in post pubertal 

children (p<0.001). According to the WHO criteria, hyperinsulinemia was observed 62% in boys and 65.9% in 

girls (p<0.001). Normal OGTT was found in 70.8%, impaired glucose tolerance (IGT) in 25.5%, impaired 

fasting glucose (IFG) in 0.7%, diabetes in 1.5%, both impaired glucose tolerance and impaired fasting glucose 

together in 1.5% of the participants. The vitamin D levels were deficient in 26.32%, low in 61.8%, and normal in 

only 13.9% of the children. 

Conclusion and Discussion: The prevalence of MS and hyperinsulinemia in our region was significantly high. 

It is known that obesity is a global problem causing serious morbidity and mortality. We found normal vitamin 

D levels in only 13.9% of the cases. We think that both physicians and institutions should feel responsible for the 

early recognition and prevention of obesity and vitamin D deficiency. 
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SS-272 

CERRAHİ UYGULANAN PARONİŞİNİN NADİR GÖRÜLEN BİR 

NEDENİ: GRANULICATELLA ADIACENS 

Erdinç Acar
*
, Alper Gültekin

** 

*
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji El ve Üst Ekstremite Cerrahisi 

**
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji 

 

Amaç: Paronişi tırnak dokusunu çevreleyen epidermisin enfeksiyonudur. Çoğunlukla Stafilokokus aureus ve 

Streptokokus pyogenes sık karşılaşılan etken bakteriler olmasına karşın Pseudomonas pyocyenea ve Proteus 

vulgariste sık karşılaşılan etkenlerdendir. Tırnak tabanında şişlik, kızarıklık ve ağrı ile ortaya çıkar. Akut paronişi 

doğrudan tırnak çevresinde oluşan travmalar sonrasında ortaya çıkar. Granulicatella cinsi bakteriler günümüzde 

nutrisyonel varyant streptokoklar olarak tanımlanır; Granulicatella adiacens, Granulicatella elegans ve 

Granulicatella balaenopterai olmak üzere üç türden oluşur. Genellikle endokardit etkeni olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Literatürde paronişi etkeni olarak çok nadir görülen olgu sunumları tariflenmiştir. Çalışmamızda 

cerrahi uygulanan paronişinin nadir görülen bir etkeni olan Granulicatella adiacens olgusu incelendi. 

Gereç ve Yöntem: 20 yaşında erkek hasta; sağ el 2. parmakta iş kazası sonrasında ağrı, şişlik, kızarıklık ve 

akıntı gelişmesi üzerine acil servisten el cerrahisi bölümüne konsulte edilmiştir. Hasta değerlendirildiğinde sağ el 

2. parmak radial tarafta paronişi tanısı konulup ameliyat kararı alınmıştır. Ameliyat sırasında alınan kültür 

sonucunda Granulicatella adiacens bakterisi üremesi olup, İntaniye ekibi tarafından uygun antibiyotik tedavisi 

başlanmıştır. Cerrahi sonrası şikayetleri azalan hastanın, uygun antibiyoterapi ile taburculuğuna karar verilmiştir. 

Bulgular: Hastanın cerrahi öncesi kan değerleri WBC: 14200, Sedim: 42 mm/saat ve CRP: 25 mg/L olarak 

görülmüştür. Ameliyat sonrası ikinci gününde alınan kan değerleri WBC: 7000, Sedim: 6 mm/saat ve CRP: 2 

mg/L olarak görülmüştür. Hastanın ameliyat sonrası ikinci haftasında dikişi alınmış olup, 4. ve 12. hafta 

kontrolleri sonrasında şikayetlerinin tamamen düzeldiği ve fonksiyonel olarak herhangi bir kısıtlılığın olmadığı 

görülmüştür. Ameliyat sonrasında ve takiplerinde yara iyileşmesi, tırnak gelişimi ve nüks gibi herhangi bir 

komplikasyon görülmemiştir. 

Sonuç: Acil servis ve ortopedi polikliniğinde çok sık rastlanan paronişi tanısıyla başvurup cerrahi uyguladığımız 

hastaların bir tanesinde  literatürde nadir görülen Granulicatella adiacens bakterisi üremesi saptanmıştır. Cerrahi 

ve sonrasında bakteriye uygun antibiyoterapi sonrasında yara iyileşmesinin tam olduğu ve nüksün olmadığı 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: antibiyoterapi, cerrahi, Granulicatella adiacens, paronişi 

Şekil 1. Sağ el 2.parmağın ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 4. ve 12. hafta görüntüleri 

 

SS-272 

A RARE CAUSE OF PARONYCHIA SURGICALLY TREATED: 

GRANULICATELLA ADIACENS 

Objective: Paronychia is infection of the periungual tissues. It is most commonly caused by Staphylococcus 

aureus and Streptococcus pyogenes and, although less common, by Pseudomonas pyocyaneus and Proteus 

vulgaris. Paronychia typically begins with pain, swelling, and redness in the nail fold. Acute paronychia is 

caused by a direct trauma to the nail fold. Granulicatella spp. belongs to the nutritionally variant group 

Streptococci. Three species of Granulicatella have been described: Granulicatella adiacens, Granulicatella 

elegans, and Granulicatella balaenopterae. It is an important etiologic species in endocarditis. In the 

literature,there is a very limited number of case reports of paronychia caused by Granulicatella spp. Herein, we 

report a rare case of paronychia caused by Granulicatella adiacens which was surgically treated.  
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Methods:A 20-year-old male patient was admitted to the emergency department with pain, swelling, redness, 

and pus-filled pocket of infection leaking out of the wound in the second digit of the right hand following an 

occupational accident. The patient was referred to the hand surgery department for consultation. A diagnosis of 

paronychia in the radial side based on clinical findings was made and the patient was scheduled for surgery. 

Intraoperative culture results showed production of Granulicatella adiacens. Appropriate antibiotherapy was 

initiated by the infectious diseases clinic. Once complaints resolved,the patient was uneventfully discharged with 

antibiotherapy.  

Results: Preoperative laboratory analysis results were as follows: white blood count (WBC):14.200, erythrocyte 

sedimentation rate (ESR):42 mm/h, and C-reactive protein:25mg/L. At the postoperative second day, WBC was 

7,000, ESR was 6 mm/h, and CRP was 2mg/L. The sutures were removed two weeks after surgery. At Week 4 

and 12 postoperatively, his complaints completely resolved without any functional limitation. No postoperative 

complications such as impaired wound healing, impaired nail growth, or recurrence were observed. 

Conclusion: Paronychia is a common infection of the skin around the fingernails and a surgical intervention 

may be indicated. The presented case is an extremely rare case of paronychia caused by Granulicatella adiacens 

which was surgically treated. Based on the intraoperative culture results, appropriate antibiotherapy was initiated 

and complete wound healing was achieved without any recurrence. 

Keywords: antibiotherapy, surgery, Granulicatella adiacens, paronychia. 

Figure 1. Preoperative and postoperative (Week 4 and 12) images of affected second digit of right hand.  
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SS-273 

ACİLDE NADİR BİR OLGU: NORMAL BASINÇLI GLOKOM 

Süleyman Ersoy
*
, Fevzi Yılmaz** 

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, 

**
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanes Acil Tıp AD. 

 

Giriş: Glokom, görme siniri başında ilerleyici tahribat yapan ve körlüğe yol açabilen sinsi ve genellikle göz içi 

basıncı yüksekliğiyle seyreden göz hastalığıdır. Hastalar şiddetli ağrı, gözde kızarıklık ve görme azalması gibi 

şikayetlerle başvurur. Glokomda göz içi basıncı (GİB) genellikle yüksek olmakla birlikte, Normal Basınçlı 

Glokom (NBG) tipi de vardır. Normal basınçlı glokom (NBG), optik disk çukurlaşması ve görme alanı kaybı 

özellikleriyle primer açık açılı glokoma (PAAG) benzerlik gösteren ancak göz içi basınç (GİB) değerleri 

itibariyle normal olarak kabul edilen sınırların dışına çıkmayan ilerleyici bir optik nöropatidir.  

Olgu: Yirmi sekiz yaşında kadın hasta acil servise sol gözde 2 gündür giderek artan ağrı ve giderek artan görme 

bulanıklığı şikayetiyle başvurdu. Hastanın özgeçmiş ve soy geçmişinde önemli bir özellik saptanmadı.Göz 

hastalıkları Bölümüne konsülte edilen hastanın yapılan oftalmolojik muayenesinde görme keskinliği her iki 

gözde 20/20 olarak tespit edildi. Ön segment muayene bulguları doğal olarak saptanan hastanın göz dibi 

incelemesinde her iki optik diskte glokomatöz çanaklaşma ve optik pit mevcudiyeti saptandı. GİB değerleri 

Goldmann applanasyon tonometresi ile sağda 18mmHg, solda 17mmHg olarak ölçüldü. Merkezi korneal kalınlık 

sağ gözde 510 μm, sol gözde ise 450 μm olarak saptandı. Yapılan görme alanı muayenesinde sağ gözde 

başlangıç arkuat tipi görme alanı defekti saptandı; sol göze ait görme alanında ise fiksasyon noktasına yakın 

derin parasantral skotom izlendi. 

Tartışma: Normal basınçlı glokomda (NBG), tüm diğer glokomların aksine göz içi basıncı evrensel normal 

değer olarak kabul edilen sınırlar içindedir (22 mmHg). Göz içi basıncı normal iken optik sinir kafası çukurlaşır 

ve görme alanı defektleri oluşur. Migren ve Reynaud fenomeni gibi vazospastik durumlar, antihipertansif tedavi 

kullanıp tansiyonu gece çok düşen kişiler normal tansiyonlu glokom için risk faktörü taşırlar. Kortizon 

kullanımı, travma, inflamasyon ve bazı özel göz durumları da ikincil etkiyle açık açılı glokoma neden olabilir.  

Sonuç: Acil Servis’e gözlerde ağrı, kızarıklık ve görme bulanıklığı ile başvuran hastalara oftalmolojik muayene 

yapılmalı ve normal basınçlı glokom ayrıcı tanıda düşünülmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Normal Basınçlı Glokom, Göz içi basıncı, Körlük 

 

SS-273 

A RARE PHENOMENON AT EMERGENCY CLINIC: NORMAL 

PRESSURE GLAUCOMA 
 

Introduction: Glaucoma is an insidious eye disease which leads to progressive destryction on optic nevre head, 

may lead to blindness and generally is followed with introocular pressure. Patients come with the complaints 

such as severe pain, eye redness, impaired eye sight. Along with high introocular pressure of glaucoma, there is 

also glaucoma with normal presssure. Glaucoma with normal pressure is similar to primary open angle glaucoma 

with the characteristics like visual space loss and optical disc cavitation but is accepted as a progessive optical 

neuropathy which does not digress from the borders that are seen as normal in terms of in eye pressure.  

 Fact Presentation: 28 years old female patient applied to the emergency service with the complaints of a 

multiplying pain in the left eye for two days and blur of sight. An important feature was not detected in the 

background and family history of the patient. The eye penetration of the patient who was consigned to 

ophthalmic hospital was determined as 20/20 in the ophthalmologic treatment.  In the eye ground examination of 

the patient, whose front segment treatment findings were detected naturally, existence of optical pit and 
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glaucomatous rounding in optical discs of the both eye.  The GIB amounts were measured as 18mmHg in the 

right eye, 17mmHg in the left eye with Goldmann applanation tonometer. Central corneal thickness was detected 

as 510 um in the right eye and 450 um in the left eye. Infancy arcuate type of sight area defect in the right eye 

was detected in the sight area treatment; deep paracentral scotoma was observed near the point of fixation in 

sight area of the left eye as well. 

Discussion:  In the Normal Pressure Glaucoma, unlike all other glaucoma, intraocular pressure is in the accepted 

limits as universal normal amount (22 mmHg). When intraocular pressure is normal, optical nerve head dimples 

and sight area defects occur. People with vasospastic problems such as Migraine and Reynaud phenomenon, and 

who use antihypertensive treatments whose blood pressures get too low during the night carry a risk factor for 

normal pressure glaucoma. Use of cortisone, trauma, inflammation and some special eye situations may cause 

open angle glaucoma with second effect.  

Conclusion: Ophthalmologic treatments should be applied to the patients who applied emergency services with 

the complaints of the pain in the eyes, rash and blur of sights and normal pressure glaucoma should be thought in 

the differential diagnosis. 

KeyWords: Normal Pressure Glaucoma, Intraocular Pressure, Blindness 
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SS-274 

SEZARYEN SIRASINDA TEŞHIS EDILEN YAYILMIŞ ABDOMINAL 

SPLENOZ 

Tayfun Bilgiç* 

*Acıbadem Kadıköy Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, 

 

Splenozis dalağın travması ya da dalak cerrahi esnasında dalak parçalarının ototransplantasyonudur. Bu durum 

patolojik bir süreç değildir. Bu çalışmada, sezaryan esnasında batın içinde ince barsaklar ve periton üzerinde 

yaygın olarak saptanan küçük kitlelerden bahsedilmektedir. Bu kitlelerden alınan biyopsi sonucu splenozis ile 

uyumlu bulunmuştur. 

Çoğunlukla karın ve pelvik oyuklarda görülür. Nadiren, vücuttaki diğer yerlerde  Splenozun başka bir tedaviye 

ihtiyacı yoktur, ancak bazen görüntüleme bulguları malignite ve metastazı taklit edebilir . Bu durumlarda ayırıcı 

tanıda  düşünülmesi  önemlidir. 

Splenoz, cerrahi sırasında veya splenik travmaya bağlı olarak splenik parankimin ototransplantasyonudur. Bu 

hastalarda splenoz karın boşluğu boyunca ya da pelvik boşluğa, bazı durumlarda göğüs boşluğunda, deri altı 

dokularda ya da beyinde bulunabilir   Splenüller genellikle intraperitonealdir, daha az sıklıkla peritoneal olarak 

saptanır ve ekstra peritoneal splenoz genellikle travma veya splenektomi sırasında periton ile doğrudan iletişim 

ile ilişkilidir . 

Bu nadir durumun gerçek insidansı tam olarak bilinmemektedir. Çoğunlukla bu durum teşhis edilmemektedir. 

Splenik dokunun heterotopik implantasyonu, splenektominin travma veya hematolojik koşullar nedeniyle 

yapıldığı tüm vakaların% 67'sine kadar görülebilir. Splenoz genellikle vakamızda olduğu gibi görüntüleme veya 

ameliyatta rastlantısal bir bulgudur. Yalnız veya çoklu olabilir ve vücutta herhangi bir yerde, genellikle karın 

boşluğunda oluşabilir . Bizim olgumuzda karın boşluğunda çok sık görülen bir splenoz tespit edildi. 

Her ne kadar splenik implantlar genellikle asemptomatik olsalar da bazen tekrarlayan karın ağrısına veya ince 

bağırsak tıkanıklığına neden olabilirler. 

Daha önce splenektomili veya daha önce konservatif tedavi ile dalak rüptürü olan tüm hastaların karnında 

splenoz riski olduğu akılda tutulmalıdır. Bu olgu bize splenozun asemptomatik ve komplike olmadığını 

göstermektedir. Tanı splenoz ise olası komplikasyonlara dikkat etmeli ve hastayı bunlarla ilgili 

bilgilendirmelisiniz. 

SS-274 

WIDE SPREAD ABDOMINAL SPLENOSIS DIAGNOSED DURING 

CESAREAN SECTION: A CASE REPORT 

Splenosis is an autotransplantation of splenic tissue after surgery or splenic trauma. It is not a pathological 

process. The splenosis is often found incidentally. The first report of a splenosis case was published in 1896; by 

Albrecht in Germany and “Splenosis” was first described by Buchbinder and Lipkopf  in 1939. It describes the 

heterotopic autotransplantation of splenic tissues. Mostly occurs in the abdominal and pelvic cavities.  

In this case, 34-year-old female patient at term pregnancy is scheduled for a cesarean section by gynecologists. 

In her medical history she had a splenectomy after a traffic accident. Biochemical and hematologic parameters 

were normal. While the operation continues the surgical team saw small masses on the intestines and peritoneum 

and demands general surgery consultation. When the patient is considered peroperatively, there were multiple 

masses which brought to mind the exophytic solid vascular structure varying from 1 to 3 cm on the intestine, 

particularly on the serosal surface of the bowel loops and the mesenteric face, douglas, sigmoid colon. Multiple 

biopsies were taken from masses and histopathological analysis was compatible with abdominal splenosis. 

That should be kept in mind that, all patients with previous splenectomy or rupture of spleen with conservative 
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treatment before, there is a risk of splenosis in the abdomen. This case shows us that splenosis may be 

asymptomatic and uncomplicated. If the diagnosis is splenosis you should be carefull about possible 

complications and inform the patient about them. 

 

  

Figure 1-2. Splenic implants on small intestines seen during surgery. 
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SS-275 

RADAI- 5 İN DİĞER HASTALIK AKTİVİTE İNDEKSLERİ İLE 

KONKORDANSI 

 
Emine Eda KURT*,   Fatmanur Aybala KOÇAK*,  Naime Meriç KONAR,  Havva ÖZTÜRK*, Figen 

TUNCAY* 

*Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilimdalı 

**Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilimdalı 

 

Giriş:  Romatoid artrit (RA), sıklıkla ciddi eklem destrüksiyonu ve dizabilitesine neden olan ve günümüzde 

hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlarla ve biyolojik tedavilerle önemli şekilde iyi sonuçlar vermesine 

rağmen küratif tedavisi olmayan, ilerleyici inflamatuar bir hastalıktır . Hastalığın tedavisinin seçiminde ve 

takipte hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi çok önemlidir. Klinik pratikte, hastanın güvenliği açısından 

inflamasyon olabildiğince erken, tam ve sürekli olarak kontrol edilmeye çalışılmalıdır. Günümüzde RA’lı 

hastaların tedavi hedefi, yapısal hasarı ve uzun dönem dizabiliteyi önlemek için düşük hastalık aktivitesi, ideali 

ise remisyonu hedeflemektir. Bu nedenle hastalık aktivitesini düzenli ve sıkı takip etmek gereklidir . Hastalık 

aktivitesini değerlendirmede çalışmalarla geçerliliği gösterilen çeşitli indeksler geliştirlmiştir. Hastalık Aktivite 

İndeksi-CRP (DAS 28 CRP), Hastalık Aktivite İndeksi –ESR (DAS28-ESR Klinik Hastalık Aktivite İndeksi 

(CDAI), ve Basitleştirilmiş Hastalık Aktivite İndeksi (SDAI) bunlardan bazılarıdır. Bütün bu indeksleri 

değerlendirmelerde kan tahlili ve ayrıntılı hesaplama yapmak gerekirken son yıllarda Romatoid Artrit Hastalık 

Aktivite İndeksi (RADAI) ve bunun kısaltılmış 5 soruluk formu RADAI-5 geliştirilmiştir. RADAI 5 hastaya son 

son 6 ay içindeki artirit aktivitesini, hastaya bugünkü artirite bağlı ağrı, şişlik ve kısıtlılığını, genel sağlık 

durumunu ve sabah tutukluğunu sorarak değerlendiren bu form özellikle yoğun polikliniklerde kısa sürede 

hastalık aktivitesini hesaplamaya imkan veren bir indekstir. Biz de bu çalışmada diğer hastalık aktivite indeksleri 

ile RADAI-5 in konkordansını değerlendirmeyi amaçladık.  

Gereç ve yöntem: Çalışma protokolü lokal etik kurul tarafından onaylandı ACR 2010 revize RA kriterlerine 

göre tanı konmuş yaşları 31 ile 75 yıl arasında değişen toplam 108  hasta çalışmaya dahil edildi. FTR Kliniği. 

Ciddi anemi, hipotiroidi, böbrek, karaciğer, kalp ve akciğer hastalığı olanlar, ek inflamatuar yada enfeksiyöz 

hastalığı olanlar çalışmadan dışlandı. Hastalardan yazılı onam formu alındı. Tüm hastaların kapsamlı hikayeleri 

alındı, klinik muayeneleri yapıldı, rutin kan tetkikleri ve radyografik incelemeleri içeren laboratuvar çalışmaları 

gerçekleştirildi. Şiş ve hassas eklem sayısını içeren klinik değerlendirmeler erçekleştrildi. VAS kullanılarak (0 ile 

100 mm) global sağlık değerlendirilmesi yapıldı. Laboratuvar tetkiklerinden eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) 

(mm/saat) ve CRP’ye bakıldı. DAS28-ESR, DAS28-CRP, CDAI, SDAI and RADAI-5 değerleri her hastada 

hesaplandı. 

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların demografik verileri tablo 1 de verilmiştir. RADAI 5’in diğer hastalık 

aktivite indeksleri arasında anlamlı güçlü pozitif korelasyon saptanmıştır (Tablo 2) . Ayrıca diğer hastalık aktivite 

indekslerinin birbirleri arasında da anlamlı güçlü pozitif korelasyon saptanmıştır. Hastalar tüm hastalık aktivite 

indekslerine göre remisyon, düşük-orta-ağır hastalık aktivitesi olarak dört gruba ayrılarak (Tablo 3)  kappa 

analizi ile konkordansı değerlendirildiğinde ise yine RADAI-5 tüm hastalık aktivite indeksleri ile uyumlu 

bulunmuştur (Tablo 4).  

Tablo 1: Hastaların demografik verileri  

 N=108 

Yaş 55,85±10,53 ( 31-75 ) 

Hastalık yılı 11,99±7,39 (0,5-30) 

DAS28 3,79±1,71 

RADAIİ5 3,48±2,31 

DAS28 CRP 3,51±1,61 

SDAİ 18,92±16,83 
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CDAİ 16,01±13,01 

ESR 23,98±20,27 

Crp 1,55±1,46 

 

Tablo 2: Hastalık aktivite indekslerinin birbirleri ile korelasyon analizi, p değerleri 

Tüm veriler 

(n=108) 

 DAS28-ESR DAS28-CRP CDAI SDAI 

DAS2

8-

CRP 

0,947 (0,924 - 

0,964); p<0,001 

   

CDAI 0,819 (0,745 - 

0,873); p<0,001 

0,827 (0,756 - 

0,879); p<0,001 

  

SDAI 0,792 (0,709 - 

0,853); p<0,001 

0,808 (0,730 - 

0,865); p<0,001 

0,91 (0,871 - 

0,938); p<0,001 

 

RAD

AI 

0,834 (0,766 - 

0,884); p<0,001 

0,850 (0,787 - 

0,895); p<0,001 

0,836 (0,768 - 

0,885); p<0,001 

0,785 (0,7 - 

0,848); p<0,001 

p<0,05 istatistiksel anlamlı kabul edilmiştir. 

 

Tablo 3: Hastalık aktivite indekslerine göre hastaların dağılım oranları 

 Remisyon Düşük Hastalık 

Aktivitesi 

Orta Hastalık 

aktivitesi 

Yüksek Hastalık 

Aktivitesi 

RADAİ 5 26 (%24,1) 20(%18,5) 40(%37) 22(%20,4) 

DAS28 30(%27,8) 3 (%2,8) 52(%48,1) 23(%21,3) 

DAS28 CRP 30 (%27,8) 14 (%13) 43(%39,8) 21 (%19,4) 

SDAİ 17 (%15,7) 24 (%22,2) 43 (%39,8) 24 (%22,2) 

CDAİ 17(%15,7) 28(%25,9) 39(%36,1) 24 (%22,2) 

 

Tablo 4: Hastalık aktivite indekslerinin birbirleri ile kappa analizi, p değerleri 

Tüm veriler 

(n=108) 

 DAS28-ESR DAS28-CRP CDAI SDAI 

DAS2

8-

CRP 

0,943 (0,912 -

0,974); p<0,001 

   

CDAI 0,823 (0,768 - 

0,879); p<0,001 

0,819 (0,766 - 

0,872); p<0,001 

  

SDAI 0,814 (0,759 - 

0,870); p<0,001 

0,802 (0,742 - 

0,863); p<0,001 

0,925 (0,857 - 

0,992);p<0,001 

 

RAD

AI 

0,827 (0,753 - 

0,902); p<0,001 

0,845 (0,777 - 

0,913); p<0,001 

0,835 (0,775 - 

0,896); p<0,001 

0,783 (0,667 - 

0,899); p<0,001 

p<0,05 istatistiksel anlamlı kabul edilmiştir. 

 

Tartışma: Kullanılan klinimetrik ölçüm yöntemlerinde benzer ve/veya aynı bileşenler olması korelasyon ve 

konkordans değelerinin yüksek olmasını sağlarken sadece hasta ve hekimin soru cevap yöntemi ile hastanın 

kendi kendini değerlendirdiği RADAI-5 in de diğer klinometrik ölçümler ile korelasyn ve konkordans 

değererleri oldukça anlamlı bulunmuştur.  Yapılan çalışmalarda RADAI-5 in hasta temelli bir değerlendirme 

olduğu için klinisyenler arası  değerlendirme farklılıklarını önleyebileceği belirtilmiştir. Ayrıca kontroller arası 

ara dönemlerde hastanın kendini değerlendirerek kayıt altına alabileceği dijital uygulamalar geliştirilmiştir. 

Böylece hastanın kontrol dönemleri arasındaki RA aktivite durumu hakkında daha ayrıntılı fikir sahibi olunarak 

daha iyi bir kontrol sağlanabileceği belirtilmiştir.  

Sonuç: Poliklinik şartlarında da değerlendirmesi süresi oldukça kısa ve maliyeti düşük bir yöntem olan RADAI-

5 in, özellikle yoğun polikliniklerde hastalık aktivitesini değerlendirme yöntemi bir alternatif olabilir.  
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SS-275 

THE COMMUNICATION OF RADAI-5 IN OTHER DISEASE 

ACTIVITY INDEX 
 

Today, the aim of treatment of RA patients is to target low disease activity and ideal for remission in order to 

prevent structural damage and long-term disability. Therefore, regular and strict follow-up of disease activity is 

necessary. Various indexes have been developed to evaluate the activity of the disease. Disease Activity Index-

CRP (DAS 28 CRP), Disease Activity Index IESR (DAS28-ESR Clinical Disease Activity Index (CDAI), and 

Simplified Disease Activity Index (SDAI) are some of these. While all these indexes were required to perform a 

blood test and a detailed calculation, the Rheumatoid Arthritis Disease Activity Index (RADAI) and its shortened 

5-item form RADAI-5 were developed in recent years. This form, which assesses the activity of 5 patients in the 

last 6 months in the last 6 months by evaluating the pain, swelling and limitation of the patient due to its current 

health, general health status and morning stiffness, is an index which allows to calculate the disease activity in a 

short time especially in the intensive polyclinics. In this study, we aimed to evaluate the concordance of RADAI-

5 with other disease activity indices. 
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SS-276 

ALBUMİNÜRİ TESPİTİNDE İDRAR STRİPLERİNİN TANISAL 

PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Erdem ÇOKLUK 
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* 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Konya, Türkiye

 

*** 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Van, Türkiye 

 

Amaç: Renal disfonksiyon ve kardiyovasküler hastalıklar için bilinen bir risk faktörü olan mikroalbüminürinin 

asemptomatik hastalarda mümkün olduğunca erken tespit edilmesi progresyonun önlenebilmesi açısından 

önemlidir. Çalışmamızda tam idrar tetkiki parametreleri arasında yer alan, albümine sensitif olduğu bilinen 

kimyasal strip ile protein ölçüm yönteminin albuminüri tespitinde tanısal performansının değerlendirilmesi 

amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Spot idrarda strip proteiniyle eş zamanlı mikroalbumin, kreatinin tetkiki yapılmış 128 hasta 

verisi retrospektif tarandı. Spot idrar mikroalbumin düzeyi, immunotürbidimetrik, kreatinin düzeyi kinetik 

alkalen pikrat yöntemiyle Abbott Architect C8000 (CA, USA) analizöründe belirlendi. Strip proteini Aution 

Max® AX- 4030 Arkray (Kyoto, Japonya) sistemlerinde tetrabromfenol blue boya yöntemiyle semikantitatif 

ölçüldü. Albumin/ kreatinin oranı (albumin/creatinine ratio; ACR) 30 mg/g; 300 mg/g düzeylerinde iki farklı 

sınır değer olarak kullanıldı, sensitivite, spesifite, pozitif, negatif prediktif değer ve ROC analiziyle eğri altındaki 

alan (AUC) hesaplandı. 

Bulgular: Yaşları 0-85 arasında değişen çalışma grubunun %57’ sini kadın cinsiyet oluşturmaktadır. Sensitivite, 

spesifite, pozitif ve negatif prediktif değer (%) ACR 30 mg/g referans alındığında idrar strip proteini eser 

düzeyinde 75, 64.1, 45, 86.8; 1+ düzeyinde 44.4, 98.9, 94.1, 82; ACR 300 mg/g referans alındığında ise eser 

düzeyinde 100, 58.1, 18.3, 100; 1+ düzeyinde 100, 94.9, 64.7, 100 olarak hesaplandı. ROC analizi sonucunda 

AUC ± %95 Cl ve ideal kesim noktasına en yakın değer, 30 mg/g düzeyinde 0.773 ± 0.05; eser, 300 mg/g 

düzeyinde ise 0.983 ± 0.028; 1+ strip protein değerine denk gelecek şekilde belirlendi. 

Sonuç: Dipstick yöntemle protein analizi kullanımı kolay, maliyeti nispeten ucuz olmasına rağmen testin 

duyarlılık ve özgüllüğüyle ilişkili geniş bir yelpazeyi kapsayan çalışma sonuçları mevcuttur. Çalışmamızda; 

ACR, albuminüri için referans standart olarak kullanıldığında, 30 mg/g düzeyinde eser, 300 mg/g düzeyinde 1+ 

strip değeri ideal sınır değer olarak belirlense de mikroalbuminüride tarama amaçlı olarak yalnızca strip testinin 

kullanılmasının uygun olmayacağı, tanı ve takipte 24 saatlik idrarda albumin miktarı ve ACR testinin yerini 

alamayacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: İdrar stribi, Albuminüri, Albümin kreatinin oranı 

 

SS-276 

EVALUATION OF DIAGNOSTIC PERFORMANCE OF URINE 

DIPSTİCKS FOR DETECTİON OF ALBUMINURIA 

Objective: The detection of microalbuminuria, which is a known risk factor for renal dysfunction and 

cardiovascular disease, is important for preventing progression as early as possible in asymptomatic patients. In 

our study, we aimed to evaluate the diagnostic performance of protein measurement method of reagent strip 

known as albumin sensitive and which is among the parameters of complete urinalysis for detection of 

albuminuria.  

Materials and Methods:128 patients who underwent microalbumin and creatinine concurrent with dipstick 

protein in spot urine were retrospectively investigated. Spot urine microalbumin level were measured by 

immunoturbidimetric, and creatinine level by the kinetic alkaline picrate method in Abbott Architect C8000 (CA, 

USA) analyzer. Strip protein was measured semiquantitatively with tetrabromphenol blue dye method in Aution 
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Max® AX-4030 Arkray (Kyoto, Japan) systems. Albumin / creatinine ratio (ACR) was used as two different 

limit values; 30 mg/g and 300 mg/g. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive value and area 

under curve (AUC, by ROC analysis) were calculated. 

Results: 57% of the group (between 0 and 85 years old) constitutes female gender.  Sensitivity, specificity, 

positive and negative predictive value (%); when ACR 30 mg/g was used, at the threshold of trace was 75, 64.1, 

45, 86.8; at the threshold of 1+ was 44.4, 98.9, 94.1, 82; on the basis of ACR 300 mg/g, at the threshold of trace  

was 100, 58.1, 18.3, 100; at the threshold of 1+  was 100, 94.9, 64.7, 100. Result of the ROC analysis; AUC ± 

95% Cl and the closest value to the optimum cut-off point were 0.773 ± 0.05 at 30 mg/g; trace, 0.983 ± 0.028 at 

300 mg/g; 1+ was determined to correspond to the value of the strip (protein). 

Conclusion: Although dipstick method is easy to use and relatively inexpensive, there are a wide range of 

results related to the sensitivity and specificity of the test. When ACR is used as the reference standard for 

albuminuria, at the 30 mg/g level, trace; at the 300 mg/g level 1+ were determined optimum cut-off value, but it 

is not appropriate to use only urine dipstick test for screening microalbuminuria and we believe that urine 

dipstick test cannot be replaced the amount of urinary albumin in 24 hours collection and ACR test at diagnosis 

and following-up.  

Keywords: Urine strip, Albuminuria, Albumin creatinine ratio 
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SS-277 

POLİMORFONÜKLEER LÖKOSİT VE LENFOSİTLERDE İNVİTRO 

SODYUMNİTROPRÜSSİD’İN DEFORMABİLİTE İLE NO 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

Faruk Metin ÇOMU* 

*Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD 

 

Amaç: Nitrik oksit (NO), başta damar genişletici etkisi olmak üzere vücutta birçok işlevi vardır. Ayrıca 

lökositler tarafından salınarak mikroorganizmaları yok etmek amacıyla kullandığı maddelerden birisidir. 

Amacımız, güclü bir NO sağlayıcısı olan ve hipertansiyon krizlerinde kullanılabilen sodyumnitroprussid 

(SNP)’in in-vitro şartlarda polimorfonükleer lökosit (PMNL) ve lenfositlerin NO düzeyleri ile deformabilitesi 

üzerinde meydana gelebilecek muhtemel değişiklikleri incelenmektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmalarımızda sağlıklı erkeklerden alınan heparinize taze tam kan örneklerinden kütlesel 

yoğunluk ayırım tekniğinin, iki ayrı özelliği kullanılarak lenfositler ile PMNL izole edildi. Bunlardan 1x106 

hücre/ml lökosit süspansiyonları hazırlandı. İzole edilen hücreler onarlı dört gruba (n=10) ayrıldı. Kontrol 

grubunu SNP eklenmemiş, PBS tamponu içerisinde resüspande edilen hücreler, deney grubunu ise sırasıyla 

0.1mM, 1mM ve 5 mM SNP ile 37C’de 30 dakika inkübe edilen hücreler oluşturdu. Aynı gruplar hücreleri 

resüspande ettiğimiz PBS tamponları içinde hazırlandı. Lökosit deformabilitesinin değerlendirilmesi için 5 

mikro por çapındaki nükleopor polikarbonat filtrelerin kullanıldığı, sabit akımlı (1.5ml/dak) filtrometre 

sisteminden yararlanıldı. Aynı işlem tampon çözeltisi içinde uygulandı. Filtrasyon basıncındaki farklılıklar 

hücrelerin deformabilite yeteneklerindeki değişimini yansıtmaktadır. 

Bulgular: Deneylerimiz sonucunda, lökosit süspansiyonları ile bunların tampon çözeltisinde SNP eklenmesi 

sonucu oluşan nitrit miktarları, konsantrasyona paralel olarak artış göstermiştir. Bu değerler istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Lökosit süspansiyonları ve bunların tampon çözeltisinde ölçülen nitrit 

düzeylerinin farkı alınarak hücresel yada endojen NO diyebileceğimiz değerler hesaplandı (LökositNO - 

SüspansiyonNO = EndojenNO). PMN lökositlerde bazal seviyede NO salgılandığı görülmüştür. Lenfositlerde ise 

bu durum gözlenmemiştir. SNP konsantrasyondaki artış, PMNL’den salınan hücresel NO’daki azalmayı 

artırmaktadır. Bu değişim lenfositlerde izlenmemiştir. Ölçülen deformabilite indekslerinde ise her iki hücre 

grubunda, eklenen SNP konsantrasyonuna bağlı olarak artış olmuştur. Bu değerlerdeki artış, hücrelerin 

deformabilite yeteneklerinin olumsuz etkilendiğinin göstergesidir. İstatistiksel olarak da bu sonuçlar 

önemlidir(p<0,05). 

Sonuc: SNP ile inkübasyonun; PMNL’den sentezlenen, nitrik oksit düzeyinde azalma meydana getirdiği ve 

patojenlerle daha etkin savaşımında rolü olan deformabilite yeteneklerini bozduğu gözlenmiştir. Lokal 

inflematuar cevabın bundan olumsuz yönde etkileneceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Polimorfonükleer lökosit, Lenfosit Deformabilite, NO 

 

SS-277 

POLYMORPHONUCLEAR LEUKOCYTE AND LYMPHOCYTS 

INVITRO SODIUM NITROPRUSSID WITH DEFORMABILITY 

EFFECT OF NO LEVELS 

Aim: Nitric oxide (NO) has many functions in the body, especially the vasodilator effect. It is also one of the 

substances used by leukocytes to destroy microorganisms. Our aim is to investigate the possible changes in the 

polymorphonuclear leukocyte (PMNL) and lymphocytes with the NO levels and the deformability of sodium 

nitroprusside (SNP) which is a powerful NO provider and can be used in hypertension crises. 

Materials and Methods: In our study, lymphocytes and PMN leukocytes were isolated by using two different 
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characteristics of mass density discrimination technique from heparinized fresh whole blood samples taken from 

healthy males. 1x10X6 cell/ml leukocyte suspensions were prepared. Isolated cells were divided into four groups 

(n = 10). The control group consisted of cells that were not added to the SNP, resuspended in PBS buffer, and the 

experimental group was incubated for 30 minutes at 37C with 0.1mM, 1mM and 5 mM SNP, respectively. The 

same groups were prepared in PBS buffers in which we resuspend cells. In order to evaluate leukocyte 

deformability, a constant current (1.5ml / min) filtrometer system with 5 micro pore diameter nucleopor 

polycarbonate filters was used. The same procedure was carried out in buffer solution. Differences in filtration 

pressure reflect the change in cell deformability capabilities. 

Results: As a result of our experiments, the amount of nitrite produced by leucocyte suspensions and SNP in 

their buffer solution increased in parallel with the concentration. These values were statistically significant (p 

<0.05). Nitrite levels were measured in leukocyte suspensions and their buffer solutions cellular or endogenous 

NO found by calculating minus between the two (LeukocyteNO - BufferNO = Endogenous NO). PMN 

leukocytes were found to be secreted at baseline level of NO. This was not observed in lymphocytes. The 

increase in SNP concentration deepens the decrease in cellular NO in PMN leukocytes. This change was not 

observed in lymphocytes. In the deformability indices measured, there was an increase in both cell groups due to 

the added SNP concentration. The increase in these values indicates that the deformability of the cells is 

adversely affected. These results were statistically significant (p <0.05). 

Conclusion: İncubation with SNP; It was observed that PMN produced from leukocytes, caused a decrease in 

nitric oxide level and disrupted the deformability abilities which played a role in the fight against pathogens 

more effectively. It can be said that the local inflammatory response will be adversely affected. 

Keywords: Polymorphonuclear Leukocyte, Lymphocytes Deformability, NO 
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Amaç: Bel ağrısı, mekanik ve mekanik olmayan bel ağrısı şeklinde sınıflandırılmaktadır. Büyük çoğunluğu 

mekanik kaynaklı olup, omurga ile etrafındaki yapıların aşırı kullanılması, zorlanması ya da travmaya uğraması 

sonucunda gelişir. Ortaya çıkan ağrı, statik ve dinamik olarak postürü etkilemekte; buna bağlı olarak da özellikle 

alt ekstremitenin hareket paterni değişebilmektedir .Çalışmamız, mekanik bel ağrılı bireylerde kor endurans ile 

alt ekstremite performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 18-65 yaş arası, mekanik bel ağrısı tanısıyla hastaneye başvuran bireyler 

katılmıştır. Bireylerin demografik bilgileri ve fiziksel özellikleri kaydedilmiş, kor bölge kaslarının enduransları 

McGill gövde endurans testleri; fleksiyon, ekstansiyon ve lateral köprü kurma testleri ile ölçülmüş, alt ekstremite 

performansları 30 sn otur-kalk testi ve merdiven inip çıkma testi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen ölçüm 

sonuçları uygun istatistiksel yöntemlerle incelenmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 39,42±9,33 yıl, vücut kütle indeksi ortalaması 25,70±3,09 kg/m
2 

olan 38 

birey alındı. Bireylerin McGill gövde kas endurans test süreleri ile merdiven inip çıkma süresi arasında negatif 

yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (sırasıyla fleksiyonda r=-0,697, p=0,000; ekstansiyonda r=-

0,390, p=0,016; sol lateral fleksiyonda r=-0,377, p=0,020; sağ lateral fleksiyonda r=-0,531, p=0,001). Gövde 

kassal enduranslarıyla 30 sn otur kalk testi arasında ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). 

Sonuç: Kor enduransla merdiven inip çıkma testi arasında ilişki bulunması, merdiven inip çıkma testi sırasında 

gövde ağırlık merkezinin 30 sn otur-kalk testine göre daha fazla yer değiştirmesi ve buna bağlı olarak kor 

kaslarının daha fazla görev alması olabileceğini düşündürmüştür. Mekanik bel ağrılı bireylerin tedavi 

planlamasında, kor kasları ile alt ekstremite performansındaki ilişkinin dikkate alınmasının, daha etkili sonuçlar 

verebileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar sözcükler: Kor endurans, Performans, Bel ağrısı 

 

SS-278 

RELATIONSHIP BETWEEN CORE-ENDURANCE AND LOWER-

EXTREMITY PERFORMANCE IN INDIVIDUALS WITH LOW-BACK 

PAIN: PILOT STUDY 

Purpose: Low-back pain is classified as mechanical and non-mechanical. The vast majority are mechanically 

derived and develop as a result of excessive use, strain or trauma of the spine and surrounding structures. The 

resulting pain affects static and dynamic posture; in particular, lower limb movement pattern may change. We 

aimed to investigate the relationship between core-endurance and lower-extremity performance in individuals 

with mechanical low-back pain. 

Material and Methods: Individuals aged between 18-65 years who were admitted with the diagnosis of 

mechanical low-back pain were included in study. Demographic information and physical characteristics of 

individuals were recorded; core endurance was measured by McGill trunk endurance tests; for flexion, extension 

and lateral side bridge tests, 30-second sit-to-stand test and stair climb test were used for lower-extremity 

performance. Results were examined by appropriate statistical methods.. 

Results: The study included 38 individuals with a mean age of 39,42±9,33 years and body mass index of 

25,70±3,09 kg/m2. It was found that there was a moderate negative correlation between McGill core-endurance 

test and stair climb test (respectively in flexion r=-0,697, p=0,000; in extension, r=-0.390, p=0.016; in left lateral 



 

 394 
 

flexion r=-0.377, p=0.020; in right lateral flexion r=-0.531, p=0.001). It was determined that there was no 

relationship between core-endurance and 30 second sit-to-stand test (p> 0.05). 

Conclusion: Correlation between the core-endurance and the stair climbing tests has suggested that during the 

stair climbing test the center of gravity can be displaced more than 30 second sit-to-stand test; accordingly core 

muscles may have been considered to be more task. Considering the relationship between the core muscles and 

lower-extremity performance in the treatment planning of individuals with mechanical low-back pain, we think 

that it may give more effect. 

Keywords: Core-endurance, Performance, Low-back pain 
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SS-279 

OFİS ÇALIŞANLARINDA YORGUNLUK VE MESLEĞE BAĞLI KAS 

İSKELET SİSTEMİ AĞRISI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Anıl ÖZÜDOĞRU*, İlyas UÇAR* 

* Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu/Kırşehir, 

 

Amaç: Ofis çalışanlarında verimliliği azaltan faktörlerden biri olan yorgunluk, kas enduransında ve postürde 

değişikliklere neden olarak ağrıya sebep olan bir durumdur. Literatürde yorgunluğun kas iskelet sisteminde 

değişikliklere neden olabileceğini bildiren çalışmalar mevcuttur. Bu nedenle araştırmamızda ofis çalışanlarında 

yorgunluk ve mesleğe bağlı kas iskelet sistemi ağrısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntemler: Araştırmaya Kırşehir ilinde görev yapan 30 gönüllü ofis çalışanı katıldı. Katılımcıların 

demografik bilgileri kaydedildi. Yorgunluk şiddeti, Yorgunluk Şiddet Skalası ile mesleğe bağlı kas iskelet sistemi 

ağrısı ise Nordic Kas İskelet Sistemi Ağrı Anketi ile değerlendirildi. Değişkenlerin birbiriyle ilişkisi parametrik 

koşullarda Pearson Korelasyon Testi ile non-parametrik koşullarda Spearman Korelasyon Testi ile analiz edildi. 

Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edildi. 

Bulgular: Araştırmaya yaş ortalaması 38,80±9,93 yıl olan 8 kadın ve 22 erkek olmak üzere toplam 30 ofis 

çalışanı katıldı. Ofis çalışanlarının yorgunluk şiddeti puanı ortalaması 31,80±13,94, mesleğe bağlı kas iskelet 

sistemi ağrı puanı ortalaması ise 18,83±21,87 olarak bulundu. Ofis çalışanlarında yorgunluk şiddeti ile mesleğe 

bağlı bel ağrısı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (p<0,05, r:0,433).  

Sonuç: Araştırmamızda ofis çalışanlarında yorgunluk ile mesleğe bağlı bel ağrısı arasında anlamlı ilişki 

olduğunu gördük. Bu nedenle yorgunluğu önleyici uygulamaların mesleğe bağlı kas iskelet sistemi ağrılarını 

azaltmada faydalı olacağı kanaatindeyiz. Yorgunluk ile ağrı arasındaki ilişkinin tam olarak açıklanabilmesi için 

daha fazla katılımcının olduğu kontrollü araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Ofis çalışanları, yorgunluk, mesleğe bağlı kas iskelet sistemi ağrısı 

SS-279 

RELATIONSHIP BETWEEN FATIGUE AND WORK-RELATED 

MUSCULOSKELETAL PAIN IN OFFICE WORKERS 

Introduction: Fatigue is one of the factors decrease working capacity in office workers that causes pain with 

changes in muscle endurance and posture. There are studies reporting that fatigue may cause changes in the 

musculoskeletal system in the literature. For this reason, it was aimed to determine the relationship between 

fatigue and occupational musculoskeletal pain in office workers. 

Methods: Thirty volunteer office workers who works in Kırşehir province participated in the study. 

Demographic data of the participants were recorded. Fatigue severity is assessed by fatigue severity scale and 

work-related musculoskeletal pain by Nordic Musculoskeletal Pain Questionnaire. The relationship between 

parameters with each other was analyzed by Pearson Correlation Test under parametric conditions and by 

Spearman's Correlation Test under nonparametric conditions. P <0,05 was considered significant. 

Results: A total of 30 office workers, 8 females and 22 males with an average age of 38,80±9,93 years 

participated into study. The mean fatigue severity score of the office workers was found 31,80±13,94 and the 

mean work-related musculoskeletal pain score was 18,83±21,87. A significant positive correlation was found 

between the severity of fatigue and the work-related low back pain (p <0,05, r:0,433). 

Conclusion: In our study, we found a significant relationship between fatigue and work-related low back pain in 

office workers. Therefore, we think that fatigue prevention interventions will be useful in reducing the work-

related musculoskeletal pain. There is a need for more controlled trials with more participants to explain the 

relationship between fatigue and pain. 

KeyWords: Office workers, fatigue, work-related musculoskeletal pain  
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SS-280 

STZ-DİYABETİK SIÇANLARDA SİLAZAPRİL, VALSARTAN, L-NAME 

VE L-ARGİNİNİN DİYABETİK NEFROPATİ ÜZERİNE ETKİLERİ: 

NİTRİK OKSİD VE ANJİOTENSİN II’NİN ROLÜ 

Yasemin TEKŞEN* 

*Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD  

 

Amaç: Bu çalışmada streptozotosin (STZ)-diyabetik sıçanlarda diyabetik nefropati üzerine ADE inhibitörü 

silazpril (S), A-II AT1-reseptör antagonisti valsartan (V), NO prekürsörü L-arginin ve NO sentaz inhibitörü L-

NAME’in etkileri araştırıldı. Bu etkilerde nitrik oksid (NO) ve anjiotensin II (A-II) rolü belirlenmeye çalışıldı. 

Gereç ve yöntemler: Gruplar kontrol, STZ-diyabetik kontrol, L-arginin (1 g/kg), L-NAME (50 mg/kg), S (5 

mg/kg), V (30 mg/kg), S+L-arginin, S+L-NAME, V+L-arginin ve V+L-NAME olarak belirlendi (n=7). 

Maddeler oral yoldan 4 hafta süre ile uygulandı. Kan glukoz düzeyleri, kan basıncı ve kalp hızları, plazma A-II, 

böbrek ADE ve idrar NAG (N-asetil-β-D-glukozaminidaz) düzeyleri ölçüldü. Plazma ve idrarda cGMP ve nitrit 

düzeyleri incelendi.. 

Bulgular: STZ-diyabetik grupta A-II ve ADE düzeylerinde değişiklik saptanmazken plazma ve idrarda cGMP ve 

nitrit düzeylerinin düştüğü, NAG düzeylerinin ise arttığı tespit edildi. L-NAME glukoz, A-II, ADE aktivitesi ve 

NAG düzeylerini artırırken, cGMP ile nitrit düzeylerini düşürdü. L-argininin glukoz, A-II ve NAG düzeylerini 

düşürdüğü, ADE aktivitesini etkilemediği, cGMP ve nitrit düzeylerini artırdığı tespit edildi. Silazapril kan 

glukozu, A-II, ADE ve NAG düzeylerini azalttı. Valsartan ise sadece kan basıncını ve NAG düzeyini silazaprile 

benzer düzeyde düşürdü. 

Sonuç: Diyabetik nefropatide NO sentez ve aktivitesi azalmaktadır. Sistemik ve renal renin-anjiotensin 

sistemindeki değişiklikler nefropatiyi ilerletebilir. Silazapril ve valsartan diyabetik nefropatide proteinüriyi 

benzer düzeyde önlemektedir. Ancak silazaprilin NO aracılı vasküler etkileri diyabetik nefropatide artı yarar 

sağlayabilir.  

Anahtar Kelimeler: Streptozotosin, Nitrik oksid, Anjiotensin II, Silazapril, Valsartan, Nefropati 

 

SS-280 

EFFECTS OF CILAZAPRIL, VALSARTAN, L-NAME AND 

 L-ARGININE ON RATS WITH STZ-INDUCED DIABETIC 

NEPHROPATHY: ROLE OF NITRIC OXIDE  

AND ANGIOTENSIN II 

Introduction: In this study the effects of ACE inhibitor cilazapril (C), angiotensin II (A-II) AT1-receptor 

antagonist valsartan (V), NO precursor L-arginine and NO synthase inhibitor L-NAME on rats with 

streptozotocin (STZ)-induced diabetic nephropathy were investigated. Role of nitric oxide (NO) and angiotensin 

II (A-II) on these effects were also studied.    

Methods: Groups as follows; control, STZ-diabetic control, L-arginin (1 g/kg), L-NAME (50 mg/kg), C (5 

mg/kg), V (30 mg/kg), C+L-arginin, C+L-NAME, V+L-arginin and V+L-NAME (n=7). All drugs were given 

daily (p.o.) for 4 weeks. Blood glucose, systolic blood pressure and heart rate, plasma A-II, renal ACE activity, 

urine NAG (N-acetyl-β-D-glucosaminidase) levels, plasma and urine cGMP and nitrite levels of all groups were 

measured.  

Results: Plasma A-II levels and renal ACE activity were not changed in STZ-diabetic rats but plasma and urine 

cGMP and nitrite levels were reduced, urinary NAG levels were increased. In L-NAME group, blood glucose, 
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A-II, ACE and NAG levels were increased, cGMP and nitrite levels were decreased. L-arginine treatment 

reduced glucose, A-II and NAG levels, improved cGMP and nitrite levels but did not effected ACE activiy. 

Cilazapril attenuated blood glucose, blood pressure, A-II, ACE and NAG levels. Valsartan only lowered blood 

pressure and NAG levels similar to cilazapril.  

Conclusion: NO synthesis and activity are decreased in diabetic nephropathy. Changes in the systemic and renal 

renin-angiotensin system may worsen nephropathy. Cilazapril and valsartan prevent proteinuria at similar levels 

in diabetic nephropathy. However, NO-mediated vascular effects of cilazapril may be more beneficial for 

diabetic nephropathy. 

KeyWords: Streptozotocin, Nitric oxide, Angiotensin II, Cilazapril, Valsartan, Nephropathy. 
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SS-281  

ACUTE PULMONARY EMBOLISM MIMICKING INFERIOR 

MYOCARDIAL INFARCTION DURING HEMODYNAMIC 

INSTABILITY 

Murat GÜL* 

Aksaray University, Medical Faculty, Dept of Cardiology 

 

Pulmoner emboli (PE) ve ST yükselmeli miyokard enfarktüsü (STEMI), hızlı bir şekilde hemodinamik 

bozulmaya yol açabilecek yaygın kardiyovasküler acil nedenlerdir. PE'nin klinik prezentasyonu dispne, taşikardi, 

göğüs ağrısı ve akut koroner sendrom şeklinde olabilir . PE için çeşitli elektrokardiyografik (EKG) paternler tarif 

edilmiştir. Sinüs taşikardisi, sağ eksen sapması, tam veya tamamlanmamış sağ dal bloğu bloğu ve S1Q3T3 

işareti, sağ prekordiyal leadlerde ST yükselmesine kadar değişkenlik gösterir. (1) Nadiren PE, STEMI'yi taklit 

eden ST yükselmeleri ile ortaya çıkabilir ve bu da doğru tanı koymakta zorluk oluşturur. Bu yazıda, EKG 

bulgularının inferior miyokard infarktüsünü taklit eden bir pulmoner emboli olgusu tanımlanmaktadır. 

70 yaşında bir kadın, kardiyak arrest ile acil servise getirildi. Öyküsünde kontrolsüz hipertansiyon ve 

hiperlipidemi vardı. Senkoptan önce göğüs ağrısı ve terlemesi şikayeti olan hasta evde kardiyak arrest 

tablosunda bulunmuş. Başarılı kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası entübe edilmiş. Acil servise geldikten sonra 

kan basıncı 70/40 mmHg, nabız 95 atım / dakika ritmik, endotrakeal tüp ile% 100 oksijenasyonda oksijen 

satürasyonu% 84 idi. İlk EKG'de sağ dal bloğu ile sinüs ritmi, aVL'de ST yükselmeleri II, III aVF, V3-V6 ve ST-

depresyonu görüldü (Şekil 1). Klinik sunum ve EKG bulgularına dayanarak, hastaya acil kalp kateterizasyonu 

yapıldı. Kardiyak kateterizasyondan önce alınan ikinci bir EKG, bradikardi ve progresif ST yükselmesinin 

olduğu saptandı (Şekil 2). Koroner anjiyografisinde obstrüktif olmayan epikardiyal koroner arterler görüldü. 

Yatak başı ekokardiyografide dilate sağ ventrikül, orta -ileri trikuspıt yetmezliği saptandı. Sol ventrikül 

duvarlarında hareket kusuru izlenmedi. Ayırıcı tanıda masif pulmoner emboli düşünülen hastaya pulmoner CT  

anjiyografisi çekildi ve sol ana pulmoner arter ve bilateral pulmoner distal segmentler üzerinde çoklu dolum 

defektleri izlendi (Şekil 3). Pulmoner tromboemboli tanısı konduktan sonra alteplaz infüzyonu ve heparin 

infüzyonu başlandı Takiplerinde kardiyojenik şok tablosu gelişen hasta tanıdan  18 saat sonra öldü. 

 

SS-281  

ACUTE PULMONARY EMBOLISM MIMICKING INFERIOR 

MYOCARDIAL INFARCTION DURING HEMODYNAMIC 

INSTABILITY 

Pulmonary embolism (PE) and ST-elevation myocardial infarction (STEMI) are both common causes of 

cardiovascular emergency, which may rapidly lead to hemodynamic deterioration . The clinical presentations of 

PE may be  nonspecific, including dyspnea, chest pain and tachycardia which are similar to acute coronary 

syndrome. Several electrocardiographic (ECG) patterns were described  for PE. They range from  sinus 

tachycardia, rightward axis deviation, complete or uncomplete right bundle branch block and S1Q3T3 sign to  

ST-elevation in right precordial leads. (1) Rarely PE can be   presenting with ST elevations mimicking STEMI, 

which causes difficulty making the correct diagnosis. This  report   describes a case of pulmonary embolism that  

ECG findings mimicking  inferior  myocardial infarction .  

A 70-year-old female brought  to emergency department in cardiac arrest. Her past medical history included  

poorly controlled hypertension and hyperlipidemia .The patient was complained  chest pain and sweating prior 

to syncope. Emergency services found her in pulseless electrical activity and initiated successful 

cardiopulmonary resuscitation, and the patient was subsequently intubated. Upon arrival to the emergency 

room ,blood pressure was 70/40 mmHg, pulse rate was 95 beats/minute rhythmic, and oxygen saturation was 

84% on 100% oxygenation via endotracheal tube. The initial  ECG revealed sinus rhythm with  right bundle 

branch block ,ST elevations leads II, III  aVF , V3-V6 and ST-depression in lead aVL (Figure 1). Based on her 
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clinical presentation and ECG findings, the patient was taken for an emergent cardiac catheterization.  A second 

ECG taken before  cardiac catheterization showed that bradycardia and progressive ST elevation in same leads 

(Figure 2). She was hemodynamically supported by norepinephrine and an intra-aortic balloon pump. Her 

coronary angiogram showed non-obstructive epicardial coronary arteries. Bedside echocardiography was 

performed ,which showed  a severely  dilated right ventricle and no evidence of  left ventricular wall motion 

abnormality.  These findings raised a suspicion of massive pulmonary embolism. Afterwards, an emergent 

computed tomography pulmonary angiography was arranged and showed multiple filling defects over the left  

main pulmonary artery and bilateral pulmonary distal segments  (Figure 3). Following diagnosis of pulmonary 

thromboembolism, alteplase infusion was initiated and patient fully anticoagulated with unfractioned heparin. 

Unfortunately, the patient died 18 hours after admission because of profound shock. 

 

Figure Legends  

 

Figure 1:  Initial ECG revealed ST elevations in leads II, III  aVF , V3-V6 and ST-depression 

in lead aVL 

Figure 2:  Control ECG showed that bradycardia and progressive ST elevation in inferolateral 

leads 

Figure 3: CT pulmonary angiography showed subtotal occlusion of  left  main pulmonary 

artery  
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SS-283 

AİLE HEKİMLERİNİN PEDİATRİK ASTIM HASTALIĞI 

HAKKINDAKİ TUTUM, BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öner ÖZDEMİR
*
, Nezihe Nefise ULUÇ

**
  

*Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji-İmmünoloji Bölümü, Eğitim-Araştırma Hastanesi, Sakarya 

**Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya 

 

Amaç: Sakarya ilindeki aile sağlığı merkez (ASM)’lerinde çalışan aile hekimlerinin pediatrik astım hastalığıyla 

ilgili tutum, bilgi ve davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Anket şeklinde düzenlenen çalışmaya 172 hekim katıldı. Ankette aile hekimlerinin (144 

sertifikalı pratisyen, 7 uzman, 21 sözleşmeli araştırma görevlisi) tutum ve davranışı, sosyodemografik özellikleri 

ve mesleki uygulamaları, teorik ve klinik bilgilerini ölçen 46 soru mevcuttu.  

Bulgular: Çalışmaya 144 aile hekimi sertifikalı pratisyen aile hekimi, 7 aile hekimi uzmanı, 21 sözleşmeli aile 

hekimi uzmanlığı araştırma görevlisi olmak üzere toplam 172 hekim katıldı. Katılımcıların % 44,2’si astım 

tanısını koyabilir , %61,6’sı takip ve idame tedavisini yapabilir, %86’sı ise hafif astım atağı tedavisi verebilir 

görüşündeydi. Hekimlerin %44,6’sı astım hastalarını her zaman-sıklıkla sevk ettiğini, %92’si her zaman-sıklıkla 

hastalığının kontrol durumunu sorguladığını, %79,7’si her zaman-sıklıkla tetikleyiciler ve inhaler ilaç kullanımı 

hakkında hatırlatmada bulunduğunu belirtmiştir. Katılımcıların teorik bilgi sorularındaki doğru cevap ortalaması 

6,23±1,564; klinik klinik olgularında ise 10,33±1,901 idi. Yaş, cinsiyet, ünvan, çalışılan ilçe, mezuniyetten 

itibaren geçen süre, mümessil ziyareti, astım ilacı reçete etme sıklığının tutum ve davranışta anlamlı değişiklik 

oluşturan aile hekimi özellikleri olduğu görüldü. Klinik olgu sorularındaki başarıyı etkileyen etkenlerin uzman 

veya araştırma görevlisi olmak, merkez ilçede çalışmak, ASM’de afiş/broşür bulundurulmaması olduğu saptandı. 

Pratisyen aile hekimlerinin uzman ve araştırma görevlilerine göre hastaların kontrol durumunu daha çok 

sorguladıkları, astımlı hastalara tetikleyiciler ve inhaler ilaç kullanımı hakkında daha çok hatırlatmada 

bulunduğu ve atak tedavisi verilebilir tutumunda olduğu görüldü. 

Sonuç: Aile hekimlerine sosyodemografik özellikleri göz önünde bulundurularak klinik ağırlıklı, tutum ve 

davranışı geliştirmeyi hedefleyen eğitimlerin verilmesiyle daha çok astım hastası kontrol altına alınabilir; 

astımın morbidite, mortalite ve tedavi maliyeti azaltılabilir. 

Anahtar kelimeler: Aile hekimliği, tutum, bilgi, davranış, pediatri, astım, Sakarya. 

 

SS-283 

EVALUATION OF THE ATTITUDE, KNOWLEDGE AND BEHAVIOR 

OF FAMILY PHYSICIANS ABOUT PEDIATRIC ASTHMA IN SAKARYA 

PROVINCE 

Aim: This study aimed to evaluate the knowledge, attitude and behavior of family physicians about pediatric 

asthma working in family health centers (FHC) in Sakarya province. 

Materials and Methods: 172 physicians participated in this survey. There were 46 questions about attitude and 

behavior, sociodemographic characteristics, professional practices and theoretical/clinical knowledge of the 

family physicians (144 certificated general practitioners, 7 specialists, 21 contracted residents) in the 

questionnaire. 

Results: 144 certificated general practitioners, 7 family medicine specialists and 21 contracted residents were 

enrolled. In the survey, 44.2% agreed that family physicians would diagnose, 61.6% follow-up and maintain 



 

 403 
 

treatment and 86% give attack treatment. 44.6% of them would always-often refer, 92% question whether 

patients’ disease is under control and 79.7% remind patients using inhaler and triggers. The average correct 

answer to the theoretical questions was 6,23±1,56 and 10,33±1,90 for clinical questions. Title, age, gender, 

district, time since graduation, representative visit and the frequency of prescription were the family physicians’ 

characteristics making significant change in attitude/behavior. The factors affecting success in clinical questions 

were to be family medicine specialist or resident, work in central district, not to have banners or brochures in 

FHC. The general practitioners questioned the patients’ control status and reminded the triggers and use of the 

inhaler drugs more frequently than the family medicine specialists/residents; and said that attack treatment would 

be given. 

Conclusion: Based on their sociodemographic characteristics, if clinical training aiming to improve the attitude 

and behavior is given, more asthma patients can be taken under control and morbidity, mortality and costs of 

asthma management is reduced.                                                                                           

Key words: Family medicine, knowledge, attitude, behavior, pediatrics, asthma, Sakarya. 
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SS-284 

VİTAMİN B12’NİN PTZ TUTUŞMA MODELİNDE EPİLEPTİK NÖBET 

SONRASI SIÇAN BEYNİNDE TNF- α VE IL-Iβ DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

Ahmet Kemal Filiz
*
, Sebahattin Karabulut

** 

*
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD. 

**
Sivas Numune Hastanesi 

 

Amaç: Beyin inflamasyonu anormal hipereksitabil beyin dokusuna eşlik ettiğinden, epileptogenezde spesifik 

proinflamatuar yolakların rolününün araştırılması son zamanlarda yoğun ilgi görmektedir. Proinflamatuar 

sitokinler, İnterlökin-1β (IL-Iβ) ve Tümör Nekroz Faktörü-α (TNF-α), genellikle beyin içinde düşük miktarlarda 

bulunurken, nöbetlerden sonra artış gösterirler. B12 vitaminin sinir sistemindeki dejenerasyonu azalttığı ve 

eksikliğinin epileptik nöbetlere neden olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma, B12 vitaminin tek başına ve 

antiepileptik ajan Lamotrigine ile kombinasyonunun, epileptogenez sırasında inflamatuar sitokinlerin 

ekspresyonu üzerine etkisini araştırmak için planlanmıştır. 

Gereç ve yöntemler: Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun 09.10.2017 

tarih ve 61 no’lu kararıyla gerçekleştirilmiştir. 40 erkek Wistar Albino sıçan, Kontrol (serum fizyolojik, 1 

ml/kg% 0.9, i.p., n=8), Pentylenetetrazol-PTZ (35 mg/kg, i.p., n=8), B12 Vitamini (50 µg/kg, i.p., n=8), 

Lamotrijin (2 mg/kg, i.p., n=8), B12 Vitamini+Lamotrijin (50 µg/kg, 2 mg/kg, i.p., n=8) olarak 5 gruba ayrıldı.  

Hayvanlara pazartesi, çarşamba ve cuma günleri toplamda on iki enjeksiyon olacak şekilde belirtilen dozlarda 

ilaç uygulamalarından otuz dakika sonra 35 mg/kg PTZ ile nöbet indüklemesi yapıldı. Racine skalasında Evre 4 

ya da 5 olan hayvanların beyin dokuları çıkarıldı. Kortikal ve hipokampal sitokin seviyeleri ELISA yöntemi 

kullanılarak belirlendi. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 düzeyinde tanımlanlandı.   

Bulgular: Kortikal IL-1β düzeyleri arasında gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamadı. PTZ grubunda 

kortikal TNF-α ve hipokampal IL-1β düzeylerinde, Kontrol ve B 12 vitamini verilen gruba kıyasla anlamlı 

artışlar gözlendi. Hipokampal TNF-α seviyeleri Kontrol ve Lamotrijin uygulanan gruba göre PTZ grubunda 

yüksek bulundu (p <0.05). 

Sonuç: B12 Vitamini, proinflamatuar sitokin düzeylerini inhibe ederek sıçanlarda PTZ tarafından indüklenen 

epileptogenezi azaltabilir. 

Anahtar Kelimeler: Vitamin B12, Lamotrijin, Pentilentetrazol, Epilepsi 

 

SS-284 

EFFECT OF VITAMIN B12 ON TNF-Α AND IL-IΒ LEVELS IN RAT 

BRAIN AFTER EPILEPTIC SEIZURES IN PTZ-KINDLING MODEL 

Introduction: Since the brain inflammation appears to be an integral part of the diseased hyperexcitable brain 

tissue, seeking for the role of specific proinflammatory pathways in epileptogenesis has gained recently 

extensive attention. Proinflammatory cytokines, interleukin-1β (IL-Iβ) and tumor necrosis factor-α (TNF-α) 

typically concentrated in low quantities within the brain, increase after seizures. Vitamin B12 was reported to 

attenuate degenerating processes in the nervous system, and its deficiency has been shown to cause epileptic 

seizures. This study was designed to investigate the effect of systemic administration of vitamin B12 alone and 

in combination with Lamotrigine on inflammatory cytokine expression during epileptogenesis.  

Methods: 40 male Wistar Albino rats were randomly assigned to receive saline (1 ml/kg 0.9%, i.p., n=8), 

Pentylenetetrazole-PTZ (35 mg/kg, i.p., n=8), Vitamin B12 (50 µg/kg, i.p., n=8), Lamotrigine (2 mg/kg, i.p., 

n=8), Vitamin B12+Lamotrigine (50 µg/kg, 2 mg/kg, i.p., n=8). All procedures were performed in accordance 

with the guidelines of the Cumhuriyet University Ethics Committee for the welfare of experimental animals 
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(Registry Number. 61 dated 09.10.2017). Epileptic seizures were induced with 35 mg/kg PTZ thirty minutes 

after drug administration at the doses aforementioned on alternate days (Monday, Wednesday, and Friday) until 

the animals received with a total of twelve injections, then brains from rats with Racine stage IV or V seizures 

were investigated further in the present study. The cytokine levels of the cortical and hippocampal were 

determined using the ELISA method. A p value less than 5% was accepted statistically significant. 

Results: The cortical IL-1β levels were comparable to the control group. A significant increase in the levels of 

cortical TNF-α and hippocampal IL-1β were found in PTZ group compared to Control and Vitamin B 12 group. 

The hippocampal TNF-α levels were increased in PTZ group compared to Control and Lamotrigine group 

(p<0.05).  

Conclusion: Vitamin B12 can attenuate PTZ-induced epileptogenesis in rats by inhibiting proinflammatory 

cytokine levels. 

Key Words: Vitamin B12, Lamotrigine, Pentylenetetrazole, Epilepsy 
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SS-285 

ÜNİVERSİTE HASTANESİ KADIN DOĞUM ACİLİNE BAŞVURAN 

AKUT KARIN OLGULARININ ANALİZİ  

Özgür Koçak
*
, Özgür Kan*

 

*
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye 

 

Amaç: Acil servislere başvuran ve gebeliği olmayan kadın hastalar klinik değerlendirmenin önemli olduğu bir 

hasta grubudur. Çalışmanın amacı üniversite hastanesi kadın doğum aciline çeşitli sebepler ile başvuran 

hastaların incelenmesi ve ameliyat endikasyonlarının değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2017 Ocak-2018 Aralık tarihleri arasında üniversitemiz kadın doğum aciline 

başvuran, gebe olmayan 854 hasta dahil edilmiştir. Bu hastalardan reproduktif çağda olmayanlar ekarte edilerek 

analiz edilmek üzere 773 hastanın verileri dosyalar ve hastane bilgi sistemi üzerinden retrospektif olarak 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Toplam 773 hastanın 480'inde ana şikayet karın ağrısı olarak izlenmiştir (%62.1). En sık karşılaşılan 

ikinci şikayet üriner sistem ilişkili yakınmalardır (%20.8). Diğer sebepler arasında kas-iskelet sistemi ilişkili 

şikayetler (%11.3), travma (%7.2) ve gastrointestinal semptomlar (%6.9) yer almaktadır. Karın ağrısı nedeniyle 

değerlendirilen hastaların 46'sı opere edilmiştir (%9.5). Jinekolojik nedenler bu olguların 41'inde nedendir ve 5 

hastada appendisit tanısı konulmuştur. Jinekolojik nedenlerde torsiyon olguları en önemli kısmını oluşturmakla 

beraber (%85.3), fibrom olguları da bu grubun %4.8'ünü oluşturmaktadır. Fibrom olguları değerlendirildiğinde 

izlenen 2 olguda da radyolojik değerlendirme torsiyon lehine yorumlanmıştır. 

Sonuç: Acil servislere karın ağrısı şikayeti ile başvuran hastalarda jinekolojik olmayan sebeplerin 

değerlendirilmesi önem taşır. Operasyon öncesi karın muayenesi, jinekolojik ultrasonografi ve tam kan sayımı 

kontrolü özellikle cerrahi kararında temel basamaklardır. Radyoloji departmanından alınacak yol gösterici tanısal 

yaklaşım cerrahi başarısını arttırırken, gereksiz operasyon riskini ve olası komplikasyonları azaltır. Torsiyon ön 

tanısı ile yapılacak laparatomi öncesinde kitle lezyonu izlenmesi ve intraabdominal serbest sıvı miktarının az 

olması akla fibroma tanısını da getirmelidir. 

 

SS-285 

ANALYSIS OF ACUTE ABDOMEN CASES ADMITTED TO 

UNIVERSITY HOSPITAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY  

Objective: Patients presenting to the emergency department and without pregnancy are an important group 

which need a comprehensive clinical evaluation. The aim of this study is to evaluate the patients who applied to 

the obstetrics emergency for various reasons and to evaluate the operation indications. 

Methods: The study included 854 women without pregnancy who were admitted to the Obstetrics and 

Gynecology Emergencies Department between January 2017 and December 2018. The data of 773 reproductive 

aged patients were analyzed retrospectively via files and hospital information system. 

Results: Main complaint was abdominal pain in 480 out of 773 patients (62.1%). The second most common 

complaint was urinary tract-related complaints (20.8%). Other causes include musculoskeletal complaints 

(11.3%), trauma (7.2%), and gastrointestinal symptoms (6.9%). 46 patients were operated due to abdominal pain 

and acute abdominal symptoms (9.5%). Gynecological causes were found in 41 of these cases and 5 patients 

were diagnosed as appendicitis. Although the most important part of torsion cases is gynecological (85.3%), 

fibroma cases constitute 4.8% of this group. Radiological evaluation was interpreted in favor of torsion in these 

cases. 
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Conclusion: It is important to evaluate non-gynecologic causes in patients presenting to the emergency 

department with abdominal pain. Preoperative abdominal examination, gynecological ultrasonography and 

complete blood count control are the main steps in the surgical decision. The guiding diagnostic approach from 

the radiology department increases the surgical success and reduces the risk of unnecessary operation and 

possible complications. The mass lesion should be monitored before laparotomy with sonography and the low 

amount of intraabdominal free fluid should bring to mind the diagnosis of fibroma rather than torsion. 
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SS-286 

BEL AĞRILI HASTALARDA TRANSKUTANÖZ ELEKTRİKSEL SİNİR 

STİMULASYONU (TENS) İLE İNTERFERANSİYEL AKIMIN 

ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Mehmet Okçu*, Zeynep Karakuzu Güngör* 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 

 

Amaç:Dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalarda insanların ortalama %65-80’i yaşamlarının herhangi bir 

döneminde bel ağrısı ile karşılaştığı tespit edilmiştir. Bel ağrısı tedavisinde sıkça başvurulan Transkutanöz 

Elekriksel Sinir Stimulasyonu(TENS) ve interferansiyel(İF)   akım tedavisinden ağrı ve fonksiyon üzerine  

hangisinin daha üstün olduğu ile ilgili veriler yetersizdir. Bu çalışmada TENS ile İF etkinliğinin karşılaştırılması 

amaçlanmıştır.  

Gereç ve yöntemler: Son bir yıl içerisinde bel ağrısı nedeniyle  TENS ve İF tedavisi verilmiş; yaşları 18 ile 76 

arasında değişen(ortalama yaş:57,7)  72 hastanın dosyasına(25erkek, 47kadın)retrospektif analiz yapıldı.Tüm 

veriler SPSS22,0 programı kullanılarak analiz edildi. 

Bulgular:40  hastaya İF;  32 hastaya ise TENS verilmişti. İki grup arasında boy, kilo,  yaş, cinsiyet dağılımı,  

semptom  süresi,  tedavi öncesi VAS, tedavi öncesi OSS açısından anlamlı fark yoktu.  İF grubunda tedavi 

öncesinde  VAS ortalaması 7.5 ; tedavi sonrası VAS ortalaması ise 4.35 olarak saptandı. Ortalama VAS 

düzelmesi 3,15 ‘ti; bu fark anlamlıydı(p<0.05). OSS ortalaması,  İF grubunda tedavi öncesinde 55,4 , tedavi 

sonrasında ise 36,2 olarak  tespit edildi. Aradaki fark(19,1) anlamlıydı(p<0.05). El parmak zemin 

mesafesi(EPZM) açısından  İF tedavisi öncesi(6.2)ve sonrası(4.9) değerler anlamlı olarak farklıydı.(p<0.05) 

TENS grubunda tedavi öncesi VAS:7.09,  tedavi sonrası VAS:4,53 olarak saptandı. Tedavi ile anlamlı olarak 

düzelme(2,56 birimlik  VAS düzelmesi) tespit edildi(p<0,05). TENS ile tedavi öncesi OSS: 50,4; tedavi sonrası 

OSS:35,2 olarak, tedavi ile anlamlı düzelme(15,18 puanlık düzelme) tespit edildi.(p<0.05)  EPZM  TENS  

tedavisi ile anlamlı düzelme yoktu(tedavi öncesi 5.1 cm,  sonrası 4.5 cm). İF grubundaki  OSS ortalama iyileşme 

düzeyi TENS grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek olarak bulundu. EPZM  ve VAS’taki ortalama iyileşme 

düzeyleri açısından İF grubu daha üstünken,  bu üstünlük istatistiksel olarak anlamlı değildi. Semptom süresi ile 

VAS  veya OSS düzelmesi arasında anlamlı ilişki yoktu. Hiçbir hastada  tedaviye bağlı advers etki veya 

komplikasyon saptanmadı.  

Sonuç: TENS ve İF tedavisi ağrı ve fonksiyon üzerine etkili ve güvenli tedavilerdir.İF tedavisi TENS tedavisine 

göre fonksiyonel durum açısından daha faydalı bulunmuştur. 

SS-286 

COMPARISON OF THE EFFECT OF TRANSCUTANEOUS 

ELECTRICAL NERVE STIMULATION (TENS) AND 

INTERFERENTIAL CURRENT ON LOW BACK PAIN PATIENTS 

Aim: There is insufficient data about the transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) and interferential 

current therapy which are frequently used in the treatment of low back pain and which are superior to pain and 

function. The aim of this study is to compare the efficacy of TENS and IF. 

Material and Methods: In the last year, TENS and İF have been given for low back pain; A retrospective 

analysis of 72 patients(25 male, 47 female)aged between 18 and 76 years(mean age:57.7 years) was performed. 

All data were analyzed using SPSS22.0 program.  

Results:40 patients with IF; TENS was given to 32 patients. There was no significant difference between the 

two groups in terms of height, weight, age, sex, duration of symptoms, pre-treatment VAS, pre-treatment OSS.In 

the IF group, the mean VAS before teratment was 7.5; The mean VAS after treatment was 4.35. The mean VAS 
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improvement was 3.15; this difference was statistically significant(p <0.05). OSS was found to be 55.4 before 

tratment and 36.2 after treatment. The difference (19.1) was significant.  The values of hand finger floor distance 

(HFFD) were significantly different before(6.2)  IF and after(4.9)(p <0.05).  In the TENS group, pre-treatment 

VAS was 7.09 and post-treatment VAS was 4.53. Significant improvement with treatment(VAS improvement of 

2.56 units) was detected. OSS before treatment with TENS:50.4; After treatment, OSS was found to be 35.2, 

with a significant improvement (15.18 points improvement)(p <0.05). There was no significant improvement 

with TENS treatment at the HFFD(5.1 cm before treatment, 4.5 cm after treatment). The mean improvement 

level of the OSS in the IF group was significantly higher than the TENS group.  

Conclusion: TENS and IF treatment are effective and safe treatments on pain and function.  IF treatment was 

found to be more beneficial than TENS treatment in terms of functional status. 
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SS-287 

MULTİFOKAL KONTAKT LENSLERİN REFRAKTİF KUSURA BAĞLI 

YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Nesrin BÜYÜKTORTOP GÖKÇINAR* 

*Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, Kırıkkale 

 

Amaç: Presbiyopi fizyolojik olarak yaşla beraber gözün akomodasyon kapasitesinin azalmasına bağlı ortaya 

çıkan yakını görme güçlüğüdür. Gözlük, kontakt lens veya girişimsel işlemlerle düzeltilmesi mümkündür. 

Gözlük ile düzeltme çok yaygınken, presbiyopik multifokal kontakt lensler (MF-KL) farkındalığın düşük olması 

ve günlük bakım gerektirmeleri gibi nedenlerle nadiren kullanılmaktadır. Ancak, verteks mesafesinin düşük 

olması nedeniyle gözlüğe göre avantajları bulunmaktadır. Çalışmamızda, presbiyopi nedeniyle gözlük kullanımı 

ile MF-KL kullanımının görsel sonuçlar, oküler yüzey ve yaşam kalitesi açısından karşılaştırılması amaçlandı.  

Gereç Yöntem: Çalışmaya kliniğimizde presbiyopi nedeniyle gözlük ve MF-KL önerilerek düzenli takipleri 

yapılan 12 olgu dahil edildi. Gözlük ile uzak ve yakın en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), oküler 

yüzey hastalığı indeksi (OSDİ) ve Refraktif Kusur Yaşam Kalitesi Aracı-42 (NEI-RQL-42) skorları kaydedildi. 

Değişkenler, MF-KL kullanmaya başladıktan en az 1 ay sonra tekrar değerlendirildi. Gözlük ve MF-KL ile elde 

edilen skorlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Normal dağılıma uygunluğa göre bağımlı örneklem t-testi veya 

Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanıldı, p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Ortalama yaş 51 ± 5,20 (42-59) idi. Olguların %66,7’si kadın, %33,3’ü erkekti. MF-KL kullanma 

süresi ortalama 22,75 aydı. On olgu sferik MF-KL kullanırken, 2 olgu torik MF-KL kullanmaktaydı. Binoküler 

uzak ve yakın EİDGK için gözlük ve MF-KL kullanımı arasında fark yoktu (p>0,05). Ortalama NEI-RQL-42 

skorları MF-KL ile gözlüğe göre anlamlı olarak yüksekti (p<0,001).  NEI-RQL-42 parametrelerinin alt 

analizinde uzak görüş, hareketlerin kısıtlanması ve görünüm puanları MF-KL ile gözlüğe göre anlamlı olarak 

daha iyiydi (Sırasıyla p=0,005; p=0,003; p=0,002). Günlük dalgalanmalar ve göz yüzeyi ile ilgili belirtilere ait 

ortalama puanlar ise MF-KL ile gözlüğe göre anlamlı olarak daha düşüktü (Sırasıyla p=0,008; p=0,027). Ancak, 

gözlük ve MF-KL kullanımı arasında OSDİ skorları arasında anlamlı fark izlenmedi (p=0,483). 

Sonuç: Presbiyopinin düzeltilmesinde gözlük ve MF-KL arasında görme düzeyi açısından anlamlı fark 

olmamakla birlikte, MF-KL yaşam kalitesini gözlüğe göre daha olumlu etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kontakt lens, multifokal, NEI-RQL-42, oküler yüzey, presbiyopi, yaşam kalitesi 

 

SS-287 

THE EFFECT OF MULTIFOCAL CONTACT LENSES ON THE 

QUALITY OF LIFE RELATED TO REFRACTIVE ERROR 

Aim: Presbyopia is a physiological difficulty in near vision due to the decrease in the capacity of 

accommodation with ageing. It can be corrected by glasses, contact lenses or invasive procedures. While 

correction with glasses is very common, presbyopic multifocal contact lenses (MF-CL) are rarely used for 

reasons such as low awareness, and daily care. However, due to low vertex distance, it has advantages over 

glasses. In our study, it was aimed to compare the glasses with MF-CL for presbyopia in terms of visual acuity, 

ocular surface and quality of life. 

Materials and Methods: Our study included 12 patients who were prescribed glasses and MF-CL for 

presbyopia and followed-up regularly. The best corrected visual acuity (BCVA) at near and distance, ocular 

surface disease index (OSDI) and National Eye Institute 42-item Refractive Error Quality of Life Instrument 

(NEI-RQL-42) scores were recorded with glasses. The variables were re-evaluated at least 1 month after the 

introduction of MF-CL. Scores obtained by glasses and MF-CL were compared statistically. Depending on the 
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conformity to normal distribution, paired samples t-test or Wilcoxon signed rank test was used, p <0.05 was 

considered significant. 

Results: The mean age was 51 ± 5.20 (42-59). 66.7% of the cases were female and 33.3% were male. The mean 

duration of MF-CL use was 22.75 months. Ten patients were using spherical MF-CL and 2 cases were using 

toric MF-CL. There was no significant difference between glasses and MF-CL for binocular BCVA at near or 

distance (p> 0.05). The mean NEI-RQL-42 scores were significantly higher with MF-CL than that of the glasses 

(p <0.001). In the sub-analysis of the NEI-RQL-42, far vision, activity limitations, and appearance scores were 

significantly better with MF-CL than with glasses (p = 0.005; p = 0.003; p = 0.002, respectively). The mean 

scores of diurnal fluctuations and symptoms related to the ocular surface were significantly lower with MF-CL 

than the glasses (p = 0.008; p = 0.027, respectively). However, there was no significant difference between the 

OSDI scores with glasses and MF-CL (p = 0.483). 

Conclusion: Although there is no significant difference in the visual acuity levels between the glasses and MF-

CL in the correction of presbyopia, MF-CL improves the quality of life more than the glasses. 

Key-words: Contact lens, multifocal, NEI-RQL-42, ocular surface, presbyopia, quality of life 
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SS-288 

ÜRETEROSKOPİK CERRAHİDE ÜRETERAL TAŞ İMPAKSİYONUNA 

BAĞLI BAŞARISIZLIĞI ÖNGÖREN EK PARAMETRELER 

İsmail SELVİ
*
, Turgut Tursem TOKMAK** 

*
Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Karabük 

**
Kayseri Şehir Hastanesi Radyoloji Kliniği, Kayseri 

 

Amaç: Üreter taşlarında günümüzde en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinden biri üreteroskopik cerrahidir. 

Özellikle büyük üreter taşlarında, taş impaksiyonuna bağlı olarak oluşan mukozal ödem nedeniyle, üreteroskopi 

sırasında yeterli üreteral geçiş sağlanamamasından dolayı başarısızlık olabilmektedir. Çalışmamızda, üreteral taş 

impaksiyonuna bağlı oluşabilecek başarısızlık oranlarını önceden tahmin etmek için yeni tanımlanmış bazı 

parametrelerin güvenilirliğini değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Soliter, tek taraflı üreteral taşı olan <10 mm çapında, 96 erişkin hastaya (>18 yaş) ait 

kontrastsız bilgisayarlı tomografi verileri retrospektif olarak incelendi. Üreterorenoskopi uygulanan tüm hastalar 

cerrahi başarısızlığa göre iki gruba ayrıldı. Grup I, başarılı cerrahi geçiren 49 hastadan; Grup II ise, üreteral taş 

impaksiyonu nedeniyle başarısız olunan 47 hastadan oluşturuldu. Başarısız olgularda üreteral stent 

yerleştirilerek,yeterli üreteral dilatasyonun sağlanmasını takiben 3 hafta sonra yeniden üreteroskopi uygulandı.  

Bulgular: 49 (%51.1) hastada başarılı üreteroskopik cerrahi izlenirken (Grup I); 47 hastada (%48.9) başarısızlık 

gözlendi (Grup II). Her iki grubun demografik, klinik ve radyolojik bulguları Tablo 1'de gösterilmiştir. Tek 

değişkenli analizde, vücut kitle indeksi (OR:1.236; p<0.01), taş derinliği (OR:2.269; p=0.007), taş yükü 

(OR:1.077; p<0.015), taş hacmi (OR:1.031; p=0.004), üreteral çap(UD) (OR:1.771; p<0.001), üreterin taş çapına 

oranı(USD) (OR:9.365; p=0.001), üreteral duvar kalınlığı(UWT) (OR:6.597; p<0.001), distal üreteral 

lokalizasyon (OR:3.333; p=0.024), hidronefroz varlığı (OR:2.618; p<0.001) ve taş dansitesi (OR:1.009; 

p<0.001) üreterorenoskopide taş impaksiyonuna bağlı başarısızlığı öngören bağımsız faktörler olarak belirlendi. 

Çok değişkenli analizde ise, UD (OR:2.954; p<0.001), USD (OR:11.150; p=0.003), UWT (OR:9.652; p=0.001), 

distal üreteral lokalizasyon (OR:7.042; p=0.017) ve taş dansitesi (OR:1.009; p<0.001) bağımsız faktörler olarak 

belirlendi. UD, USD, UWT ve taş dansitesi için kestirim değerleri sırasıyla 6.24 (AUC:0.717; p<0.001), 1.29 

(AUC:0.751; p<0.001), 1.73 (AUC:0.729; p<0.001) ve 737.50 (AUC:0.851; p<0.001) olarak hesaplandı. 

Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla çalışmamız, üreteral taş impaksiyonuna bağlı başarısızlık oranlarını tahmin etmede, 

ek tomografi parametrelerinin klinik önemini araştıran ilk çalışmadır. Bu parametreleri kullanarak üreteral taş 

impaksiyonu olasılığını önceden tahmin edebilirsek, preoperatif üreteral stentlemeyle olası üreteral 

komplikasyonları en aza indirebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Üreteral çap, Üreteral dansite, Üreteral duvar kalınlığı, Üreteral taş impaksiyonu,  Üreter-

taş çapı oranı 

 

SS-288 

ADDITIONAL PARAMETERS FOR PREDICTING URETEROSCOPIC 

FAILURE RELATED TO STONE IMPACTION  

Introduction: Ureteroscopic surgery is one of the most preferred treatment in ureter stones. There may be 

mucosal edema in large ureteral stones due to stone impaction.This can result in failure because of insufficient 

ureteral transition.We aimed to investigate the reliability of additional tomography parameters to predict failure 

rates related to stone impaction.  

Methods: The datas of 96 adult patients (>18 years) with solitary unilateral ureteral stones <10 mm in diameter 

in non-contrast computed tomography were retrospectively analysed.All patients undergoing ureteroscopy were 

divided into two groups.Group I consisted of 49 patients with successful surgery.Group II consisted of 47 
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patients with unsuccessful surgery related to stone impaction.In the failed cases, ureteral stent was placed and 

ureteroscopy was performed after 3 weeks following adequate ureteral dilatation. 

Results: Successful surgery was observed in 49 (51.1%) patients (Group I),whereas 47 (48.9%) patients had 

failure (Group II).Demografic, clinical and radiological findings were compared in Table 1.In univariate 

analysis,body mass index (OR:1.236; p<0.01),stone depth (OR:2.269; p=0.007),stone burden (OR:1.077; 

p<0.015),stone volume (OR:1.031; p=0.004),ureteral diameter(UD) (OR:1.771; p<0.001),ratio of ureter to stone 

diameter(USD) (OR:9.365; p=0.001),ureteral wall thickness(UWT) (OR:6.597; p<0.001),distal ureteral 

localization (OR:3.333; p=0.024),hydronephrosis (OR:2.618; p<0.001) and stone density (OR:1.009; p<0.001) 

were determined as independent factors to predict failure related to stone impaction.In multivariate analysis, UD 

(OR:2.954; p<0.001),USD (OR:11.150; p=0.003),UWT (OR:9.652; p=0.001),distal ureteral localization 

(OR:7.042; p=0.017) and stone density (OR: 1.009; p<0.001) were determined as independent factors.The cut-

off values  for UD, USD, UWT and stone density were determined as 6.24 (AUC:0.717; p<0.001), 1.29 

(AUC:0.751; p<0.001), 1.73 (AUC:0.729; p<0.001) and 737.50 (AUC:0.851; p<0.001), respectively.  

Conclusion: To our knowledge, this is the first study to investigate clinical significance of additional 

tomography parameters to predict failure rates related to stone impaction.If we can predict the probability of 

ureteral stone impaction by evaluating additional parameters, we can minimize the possible ureteral complication 

by preoperative ureteral stent. 

Keywords: Ureteral density, Ureteral diameter, Ureteral stone impaction, Ureteral wall thickness, Ureter-to-

stone diameter ratio 
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Table 1. The patients’ demografic, clinical datas and characteristics about the stone 

Parameters Group I 

 (n: 49,  51.1%) 

Group II 

 (n: 47,  48.9%) 

Total 

(n: 96, 100%) 

p 

Age (years) 

(mean±standard deviation) 

51.08  ± 15.73 50.09  ± 18.58 50.59  ± 17.10 † 0.777 

Gender (n, %) 

- Male 

-  Female 

 

26 (53.1) 

23 (46.9) 

 

29 (61.7) 

18 (38.3) 

 

55 (57.3) 

41 (42.7) 

 

  ‡  0.392 

Body mass index (kg/m2) 

(mean±standard deviation) 

23.46  ± 2.64 25.01  ± 2.83 24.22  ± 2.83 † 0.007 * 

Longitudinal stone diameter  (LSD, mm) 

(mean±standard deviation) 

5.02  ± 1.57 5.65  ± 1.73 5.33  ± 1.67 † 0.062 

Transverse stone diameter  (TSD, mm) 

(mean±standard deviation) 

4.93  ± 1.47 5.36  ± 1.64 5.14  ± 1.56 † 0.188 

Stone depth 

(mean±standard deviation) 

2.75  ± 0.66 3.17  ± 0.76 2.95  ± 0.73 † 0.005 * 

Stone burden (mm2) 

(mean±standard deviation) 

18.89  ± 6.89 22.99  ± 8.41 20.90  ± 7.90 † 0.010 * 

Stone volume (mm3) 

(mean±standard deviation) 

35.54  ± 18.06 50.96  ± 27.95 43.09  ± 24.56 † 0.002 * 

Ureteral diameter   (UD, mm) 

(mean±standard deviation) 

6.08  ± 1.54 7.40  ± 1.45 6.73  ± 1.63 † <0.001 * 

Ureter-to-stone diameter ratio (USD) 

(mean±standard deviation) 

1.26  ± 0.17 1.43  ± 0.24 1.34  ± 0.22 † <0.001 * 

Ureteral wall thickness   (UWT, mm) 

(mean±standard deviation) 

1.47  ± 0.44 1.83  ± 0.42 1.65  ± 0.46 † <0.001 * 

Stone localization (n,%) 

- Proximal 

- Mid 

- Distal 

 

12(24.5) 

9 (18.4) 

28 (57.1) 

 

18 (38.3) 

15(31.9) 

14 (29.8) 

 

30 (31.3) 

24 (25.0) 

42 (43.8) 

 

  ‡  0.026 * 

Stone side (n,%) 

- Left 

- Right 

 

24 (49.0) 

25 (51.0) 

 

25 (53.2) 

22(46.8) 

 

49(51.0) 

47(49.0) 

 

  ‡  0.680 

Presence of stone history  (n,%) 

- Absence 

- Presence 

 

28 (57.1) 

21 (42.9) 

 

18 (38.3) 

29 (61.7) 

 

46 (47.9) 

50 (52.1) 

 

  ‡  0.065 

Degree of hydronephrosis (n,%) 

- 0 

- 1 

- 2 

- 3 

 

15(30.6) 

26 (53.1) 

8 (16.3) 

0 (0.0) 

 

7 (14.9) 

17 (36.2) 

14 (29.8) 

9 (19.1) 

 

22 (22.9) 

43 (44.8) 

22 (22.9) 

9 (9.4) 

 

  ‡  0.002 * 

Stone density (Hounsfield unit) 

(mean±standard deviation) 

656.00  ± 194.14 913.04  ± 153.06 781.84  ± 

216.96 

† <0.001 * 

* p <0.05 Asteriks (*) indicates statistical significance. 

† Independent sample t test          ‡ Chi-square     
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SS-289 

MESANE ÜROTELYAL KARSİNOMLARINDA P53 VE Kİ67 

EKSPRESYONUNUN TÜMÖR GRADE VE EVRESİ İLE İLİŞKİSİ 

Fahriye Kilinc*, Ozden Candir* 

*Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD, Konya, Türkiye 

 

Amaç: Mesane tümörleri dünya çapında en yaygın kanser türlerinden biridir. Ülkemizde ürogenital tümörler 

içinde en sık görülenidir. Malign mesane tümörlerinin %90 kadarı ürotelyal karsinomlardır. Mesane tümör 

gelişiminde kalıtsal ve çevresel faktörler rol oynamaktadır. Morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. 

Ürotelyal karsinomların nüks ve progresyon riski yüksektir. Mesane karsinomlarının prognozunun ve tedavi 

yönteminin belirlenmesinde tümörün grade ve evresi esas alınmaktadır.  

P53 iyi bilinen bir tümör supresör gendir. P53 overekspresyonu immunhistokimyasal analizlerle p53 genetik 

değişikliklerini yansıtır ve mesane kanserinin grade ve evresi ile oldukça yakın ilişkilidir. Ki-67; hücre 

siklüsünün G1, S, G2 ve M evreleri (G0 hariç) sırasında tespit edilebilen ve çeşitli kanserlerde hücre çoğalması 

aktivitelerini değerlendirmek için immünohistokimyasal olarak geniş çapta kullanılan nükleer bir proteindir. Bu 

çalışmanın amacı, p53 ve Ki67 immün reaktivitesi ile mesanenin ürotelyal karsinomlarında tümör grade ve 

evresi arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya bir merkezde ürotelyal karsinom tanısı konan kırk sekiz olgu dahil edildi. 

Çalışmada mesane dokularının eldesinde, 32 olguda transüretral rezeksiyon, 9 olguda radikal sistektomi ve 7 

olguda sistoskopik biyopsi yöntemleri kullanıldı. Farklı histolojik derecelerde gruplandırıldılar. P53 ve ki67 

ekspresyonu immünohistokimyasal boyama yöntemi ile çalışıldı. 

Bulgular: Tümör grade ve evresi ile immünohistokimyasal olarak değerlendirilen p53 ve ki67 pozitifliği 

arasında anlamlı bir ilişki bulundu. 

Sonuç: P53 ve ki67 ekspresyonları yüksek grade ve ileri evre tümörlerde yüksek oranda ifade edilir; bu nedenle, 

bu belirteçler, grade ve evreleme ile birlikte tümörlerin prognozunu belirlemek için yararlı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Mesane Kanseri, Grade, Evre, p53, Ki67 

 

SS-289 

THE RELATIONSHIP BETWEEN P53 AND KI67 EXPRESSION WITH 

TUMOR GRADE AND STAGE IN BLADDER UROTHELIAL 

CARCINOMAS 

Objective: Bladder tumors are one of the most common types of cancer worldwide. It is the most common 

urogenital tumor in our country. About 90% of malignant bladder tumors are urothelial carcinomas. Hereditary 

and environmental factors play a role in bladder tumor development. It is an important cause of morbidity and 

mortality. The risk of recurrence and progression of urothelial carcinomas is high. For determining the prognosis 

and treatment of bladder carcinomas, the grade and stage of the tumor are taken as basis.  

P53 is a well known tumor suppressor gene. P53 overexpression reflects p53 genetic changes by 

immunohistochemical analyzes and is closely related to the grade and stage of bladder cancer. Ki-67 is a nuclear 

protein which can be detected during the cell cycles of G1, S, G2, and M stages except G0 and now has been 

widely applied in immunohistochemistry to assess the activities of cell proliferation in various cancers. 

Materials and Methods: Forty-eight cases with urothelial carcinoma were included in the study. Transurethral 

resection in 32 patients, radical cystectomy in 9 cases and cystoscopic biopsy in 7 cases were used in the study. 

They were grouped in different histological degrees. P53 and ki67 expression were studied by 
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immunohistochemical staining. 

Results: A significant correlation was detected between tumor grade and stage and immunohistochemically 

assessed p53 and Ki67 positivity. 

Conclusion: P53 and Ki67 expressions are highly expressed in high-grade and advanced stage tumors; therefore, 

these markers may be useful to determine the prognosis of tumors in combination with grading and staging. 

Keywords: Bladder Cancer, Grade, Stage, p53, Ki67 
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SS-290 

INVESTIGATION OF ANTIPLATELET EFFECTS OF 

PANTOPRAZOLE 

Vural POLAT
*
, Koray SAYIN

** 

*Department of Cardiovascular Surgery, Faculty of Medicine, Sivas Cumhuriyet University, Sivas  

**Department of Chemistry, Faculty of Science, Sivas Cumhuriyet University Sivas Turkey 

 

Atherosclerotic diseases are the second most common cause of death worldwide. Thrombosis is one of the most 

important complications of these diseases. The most common primary drug used to prevent thrombosis is 

acetylsalicylic acid. Since atherosclerosis is a systemic disease, patients usually use multiple drugs. Therefore, 

they often use anti acid medications due to dyspeptic symptoms, and the most common drugs used in stomach 

protection are proton pump inhibitors. We asked whether the combined use of these two drugs would have an 

effect on the antiplatelet effect of acetylsalicylic acid and then investigated that can pantoprazole act like 

acetylsalicylic acid in the inhibition of COX-1. The both drugs were interacted with the COX-1 protein. 

Molecular structures were prepared by using GaussView 5 and the most stable structure of acetylsalicylic acid 

and pantoprazole was determined by using Gaussian09 software programs. To achieve the successful docking 

calculations, the target proteins were determined as 1PTH and 1EQG. Acetylsalicylic acid and pantoprazole were 

prepared for docking calculation under the pH=7 condition and molecular dockings were performed for each 

drug at OPLS3e method. It is determined that pantoprazole and acetylsalicylic acid degraded the environment of 

Arg120 and Try335 in COX-1 protein. It can be said that pantoprazole behaves like acetylsalicylic acid towards 

the COX-1 protein. 

Keywords: PPI, Acetylsalicylic Acid, Antiplatelet Therapy, Quantum Chemical Calculations, Molecular Docking 
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SS-292 

ÇOCUKLUK ÇAĞI ENSEFALİTLERİNDE ELEKTRO-

ENSEFALOGRAFİNİN TANISAL VE PROGNOSTİK DEĞERİ 

Gül Demet Kaya Özçora*, Türkan Uygur Şahin* 

*Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Kliniği, Şanlıurfa 

 

Amaç: Ensefalit beyin parankiminin inflamasyonu olup, nörolojik disfonksiyonla karakterizedir. Tanı klinik, 

laboratuvar, radyolojik ve elektrofizyolojik bulgularla birlikte konulmaktadır. Tedavi edilen olgularda bile 

morbidite yüksek olup, fulminan ve mortal seyredebilir. Bu çalışmada amacımız morbidite ve mortalitesi hali 

hazırda yüksek olan bu durumun elektroensefalografinin  (EEG) yardımı ile erken tanısı ve prognozun 

öngörülmesi ile hızlı ve agresif tedavinin planlanmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: 2018 Ocak-2019 Ocak ayları arasında nöbet ile prezente olan ensefalit, menıngoansefalit 

tanısı ile izlenen vakaların ilk 24 saat içinde laboratuvar tetkikleri, kranial görüntüleme, EEG leri planlandı. En 

az 6 ay süre ile takip edildi. 

Bulgular: Ensefalit, meningoensefalit tanılı 19 olgu alınmıştır.  Hastaların 9 u kız,10 u erkekti. Yaş ortalamaları  

68,42±74,28 ay dı . 16 olgu yoğun bakıma yatmış olup yoğun bakım yatış da glaskow koma skalası puan 

ortalaması; 9,25± 2,04 dü. 5 olguda viral, 1 olguda bakteriyel etken saptanırken, 13 olguda etken saptanamadı. 

Nöbetler jeneralize tonik klonik ve fokal tonik nöbetler idi. EEG de; zemin aktivitesinde fokal ve veya jeneralize 

delta yavaşlama, fizyolojik komponentlerin izlenmemesi ve zemin aktivitesinde yavaşlama, fokal epileptik 

deşarjlar izlendi. Zemin aktivitesinde delta yavaşlama ve bu zeminde fokal epileptik deşarjlar kötü prognoz ile 

en çok bağdaşan EEG bulgusu olarak saptandı 

Sonuç: EEG nin prognoz belirlemede ve erken dönem lezyonun lokalizasyonu hakkında bilgi vermede önemli 

katkısı olduğu görüldü. Prognozun erken öngörülmesinin tedaviyi belirlemede belirgin katkısı olduğu görüldü. 

 

SS-292 

THE DİAGNOSTİC AND PROGNOSTİC VALUE OF 

ELECTROENSEFALOGRAPHY İN CHİLDHOOD ENCEPHALİTİS 

Aim: Encephalitis is the inflammation of the brain parenchyma and is characterized by neurological dysfunction. 

The diagnosis is made with clinical, laboratory, radiological and electrophysiological findings. A significant 

number of patients show meningeal inflammation, which is called meningoencephalitis. Even  the cases treated, 

the morbidity is high and  sometimes can be fulminant and mortal . In our study, the diagnostic and prognostic 

value of the electroencephalogram (EEG) and the neurological prognosis of cases with encephalitis, 

meningoencephalitis were discussed. 

Materials And Methods: Laboratory tests, cranial imaging and EEGs were planned for the first 24 hours in 

cases with encephalitis and meningoencephalitis who were admitted to complaint with seizure. Followed for at 

least 6 months. 

Results: We included  in our study 19 cases of diagnosed as encephalitis . 9 patients were female and 10 were 

male. The mean age was 68.42 ± 74.28 months. 16 patients were hospitalized in intensive care unit. In CSF 

examination, 5 patients had viral and 1 patient had bacterial agents. In 13 cases, no agent was detected. Seizures 

were generalized tonic clonic and focal tonic. Sleep deprivation EEG were performed all patients within 24 

hours of admission. Generalized or focal delta slowing, focal epileptic discharges, abnormal  ground activity, etc.  

were seen in EEG. The generalized background slowing with focal epileptic discharge activity was the most 

compatible EEG finding with poor prognosis.  
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Conclusion: It was observed that EEG had an important role in determining the prognosis and giving 

information about the localization of the lesion acute period in encephalitis. 

SS-293 

STME HASTALARINDA BAŞVURU GLUKOZ DÜZEYİ İLE SYNTAX I 

VE II SKORLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Sinan Cemgil ÖZBEK
* 

* 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Kırşehir 

 
Amaç: Koroner arter hastalığı (KAH) 'nın en sık görgülen klinik antitelerden birisi ST-segment yükselmeli 

miyokard enfarktüsü (STME)’dür. SYNTAX I skoru (SSI), lezyon sayısına, yerine ve karmaşıklıklarına göre 

KAH ciddiyetini derecelendirmek için dünya çapında kullanılan bir anatomik skorlama sistemidir. SYNTAX II 

skoru  (SSII), kompleks KAH hastalarının mortalitesini tahmin etmek için kullanılan anatomik ve klinik 

değişkenleri içeren, nispeten yeni geliştirilen bir skorlama sistemidir. Başvuru sırasındaki serum glukoz (BSG) 

seviyesindeki yükselme strese bağlı olduğu ve KAH ciddiyetinden çok akut koroner sendromlu hastalarda 

yüksek mortalite oranları ile de ilgilidir. Bu çalışmanın amacı STMI ile gelen, diyabetik olmayan ve primer 

perkütan koroner girişim (pPKG) yapılan hastalarda, koroner arter ciddiyet göstergesi olan SYNTAX I skoru ve 

mortalite göstergesi olan SYNTAX II skoru ile BSG arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntemler: STME tanısı ile yatırılan ve koroner anjiyografi ve pPKG yapılan 57 diyabetik olmayan 

hastada SSI ve SSII hesaplandı. SSII ≤34 olan hastalar düşük SSII grup (Grup I) ve SSII >34 yüksek SSII grup 

(Grup II) olarak hastalar ikiye ayrıldı. Hastaneye başvuru sırasında rutin tam kan sayımı, serum glukoz ve diğer 

biyokimyasal parametreler analiz edildi. 

Bulgular: Grup I’de ortalama SSI 16.8 iken SSII 26.7 hesaplanmış olup, Grup II’de ortalama SSI 26.7 ve SSII 

42.6 bulunmuştur (p<0,001). Grup I ve II’de ortalama yaş sırasıyla 59.1 ve 66.4 (p=0,004); ortalama BSG ise 

101.3 mg/dl ve 129.4 mg/dl (p=0,005) bulundu. BSG ile SSI (r=0,293 p<0,005) ve SSII (r=0,524 p<0,001) 

arasında istatiksel olarak anlamlı korelesyon saptandı. Lojistik regresyon analizinde BSG’nin yüksek SSII için 

bağımsız bir öngördürücü (OR: 1.022;% 95 CI: 0,99-1.048; p=0,010) olduğu bulundu. 

Sonuç: Diyabetik olmayan STME hastalarında BSG, yüksek SSII için bağımsız bir öngördürücüdür.  

Anahtar Kelimeler: Başvuru serum glukoz düzeyi, SYNTAX skoru, ST-segment yükselmeli miyokard 

enfarktüsü 

 

SS-293 

RELATIONSHIP BETWEEN ADMISSION GLUCOSE LEVEL AND 

SYNTAX SCORE I AND II IN STEMI PATIENTS 

Introduction: ST-segment elevation myocardial infarction (STMI) is one of the most common clinical entities 

of coronary artery disease (CAD). SYNTAX I score (SSI) is an anatomic scoring system used worldwide to rate 

the severity of CAD according to the number of lesions, location and complexity. SYNTAX II score (SSII) is a 

relatively newly developed scoring system that includes anatomical and clinical variables used to estimate the 

mortality of complex CAD patients. The increase in serum glucose  level at admission (SGA) is related to stress 

and is associated with high mortality rates in patients with acute coronary syndrome rather than the severity of 

CAD. The aim of this study was to evaluate the relationship between SSII score which is a predictor of mortality, 

SSI score which is a sign of coronary artery severity and SGA, in patients with non-diabetic and treated with 

primary percutaneous coronary intervention (pPCI).  

Methods: SSI and SSII were calculated in 57 non-diabetic patients who were hospitalized and performed 

coronary angiography and pPCI. Patients were divided into two groups as low SSI ≤33 group (Group I) and 
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SSII  >34 high SSII group (Group II).Routine complete blood count, serum glucose and other biochemical 

parameters were analyzed during admission to the hospital. 

Results: While the mean SSI was 16.8 in Group I, the mean SSI was 26.7 and in Group II, the mean SSI was 

26.7 and SSII was 42.6 (p <0.001). The mean age in Group I and II was 59.1 and 66.4 (p = 0.004), respectively; 

mean SGA was 101.3 mg / dl and 129.4 mg / dl (p = 0.005). There was a statistically significant correlation 

between SGA and SSI (r = 0.293, p <0.005) and SSII (r = 0.524, p <0.001). In logistic regression analysis, it was 

found that SGA was an independent predictor for high SSII (OR: 1.022, 95% CI: 0.99-1.048, p = 0.010). 

Conclusion: In non-diabetic STMI patients, SGA is an independent predictor for high SSII. 

Keywords: Serum glucose level at admission, SYNTAX score, ST-segment elevation myocardial infarction 
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SS-294 

KELLİNGHAUS ALT EVRELEME METODUNA GÖRE, 

KLAVİKULANIN MEDİAL EPİFİZİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ADLİ 

YAŞ TAYİNİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ 

Hasan Baki ALTINSOY* 
*
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, 

 

Amaç:  Yaş tayini konusu Adli Tıpta önemlidir. Cezai sorumluluk, cinsel istismara maruz kalan bireyler, erken 

yaşta evlenme halinde, askere gitmenin belirlenmesi, doğum kaydı olmayan bireylerde nüfus cüzdanı 

çıkartılması ve kaçak göçmenler gibi durumlar için yaş hesaplamaları gereklidir. Çok öncelerden beri direkt 

grafiler kullanarak yaş tayini üzerine çalışmalar yapılmıştır. Son yıllarda Bilgisayarlı Tomografi, kullanılarak 

yapılmaktadır.  

Gereç ve yöntemler: Çalışmamızda 2010-2018 tarihleri arasında çekilen, yaşları 13-25 yaş arasında değişen, 

Toraks BT görüntüleri 350 hastada retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Kesit kalınlığı 0,6-1mm alınmıştır. 

Çalışmamıza Tüm hastalar için hasta protokol numaraları ile hasta tanıları da incelenmiştir. BT görüntüleri 

çekim tarihinden şahsın doğum tarihi çıkarılarak şahsa ait kronolojik yaşı (takvim yaşı) ondalıklı olarak 

hesaplanmıştır (Örneğin 15 yaş, 15,0 ile 15,9 yaşları arası olarak tanımlandı). Kemik gelişimini etkileyen 

endokrin bozukluklar (hipotiroidizm, hipertiroidizm vb. gibi), beslenme bozuklukları, sistemik hastalıklar 

(kronik renal yetmezlik, konjenital sendromlar, osteopeni, adrenal malignite, tiroid malingniteleri, vb. gibi) 

konstitüsyonel gelişme geriliği (serebral palsi, büyüme gelişme geriliği), romatolojik hastalık tanısı olan hastalar 

ile fraktürü olan toraks travmalı hastalar dahil edilmemiştir. Schmeling ve arkadaşları tarafından direkt grafilerde 

yapılan bir çalışmada medial klavikula kemikleşme noktası incelenerek 5 evreye ayrılmıştır. Kellinghaus ve 

arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada Schemeling evrelemesindeki evre 2 ile 3’ü kendi içinde evre 2a-b-c ve 

3a-b-c olacak şekilde sub-gruplara ayırarak değerlendirmişlerdir. (Evre 2a: Epifizin uzunlamasına ölçümü 

metafizin enine ölçümüne göre kıyaslandığında 1/3 ya da daha azı kadardır, evre 2b: Epifizin uzunlamasına 

ölçümü metafizin enine ölçümüne göre kıyaslandığında 1/3’den fazla ve 2/3’den azdır, Evre 2c: epifizin 

uzunlamasına ölçümü metafizin enine ölçümüne göre kıyaslandığında 2/3’ ünden fazladır, evre 3a: Epifiz-

metafiz füzyonu epifiz ve metafiz arasındaki aralığın 1/3 ya da daha azı olacak kadar tamamlanır, evre 3b: 

Epifiz-metafiz füzyon epifiz ve metafiz arasındaki aralığın 1/3’den fazla 2/3’den az olacak kadar tamamlanır, 

evre 3c: Epifiz-metafiz füzyon epifiz ve metafiz arasındaki aralığın 2/3’den fazla olacak kadar tamamlanır).  

Bulgular: Evre 3a erkeklerde ilk olarak 17 yaşında tespit edilirken kadınlarda ise ilk olarak 16 yaşında tespit 

edildi. Evre 3b ilk olarak erkeklerde 18 yaşında, kadınlarda ise 17 yaşında tespit edildi. Evre 3c ise her iki 

cinsiyette de ilk olarak 19 yaşında tespit edildi. İki önemli kriter var . Birincisi BT de 1mm den daha fazla kesit 

kalınlığı kullanmak medial klavikula metafizinin değerlendirilmesinde tavsiye edilmez. İkincisi ise görüntüleri 

değerlendiren kişinin tecrübesi. İnce kesit BT görüntüleri kullanıldığında, ince anatomik epifiz izleri veya hassas 

epifiz metafizeal bağlantıları gibi yapılar parsiyel volüm efekti tarafından kolayca maskelenmez. Bu, Mühler'in 

ve ark. çalışmasında en doğru şekilde açıklandı. Farklı kesit kalınlıklarının CT görüntüleri aynı hasta 

değerlendirildi. Farklı kesit kalınlıklarında farklı sonuçlar çıktı. Örneğin, Wittschieber ve diğ. Kellinghaus ve 

diğ. daha erken 3a ve 3b aşamaları buldular. Onlar 0.6mm kalınlığındaki görüntülerde metafiz ile epifiz 

arasındaki kemik köprüleşmeyi daha net olarak gördüler. Gözlemcilerin deneyimleri başka önemli bir faktördür. 

Wittschieber ve diğ. en sık gözlemcinin deneyimsizliğiyle ilgili anatomik hatalar bildirdiler. Schmeling 

evrelemesine göre şekil değişimleri ve epifizial yokluğa bağlı olarak ve epifizal skar izleri yanlış 

değerlendirmelere yol açtı. Kellinghaus evreleme yöntemine göre en sık karşılaşılan hata, değerlendirme aşaması 

3a ile 3b arasında görüldü.  

Sonuç: Sonuç olarak Kellinghaus alt evreleme metoduna göre medial klavikular epifizin değerlendirilmesi 

özellikle evre 3c’nin 18 yaş sınırı tespiti için yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Kellinghaus, Clavikula Epifiz, CT, Adli Yaş Tayini 
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SS-294 

EVALUATİON OF MEDİAL EPİPHİSİS OF CLAVİCLE ACCORDİNG 

TO KELLİNGHAUS SUBSTAGİNG METHOD: APPLİCABİLİTY OF 

FORENSİC AGE DETERMİNATİON 

Aim: Age determination is important in forensic medicine. Persons subject to criminal responsibility, sexual 

abuse, early marriage, determination of military service, birth certificate in individuals with no birth registration 

and age groups for illegal immigrants are required. Long-term studies have been carried out on age 

determination by using plain radiographs. Computer Tomography is used in recent years.  

Methods: In our study, thorax CT images were taken retrospectively in 350 patients between the years of 2010-

2018, ages ranging between 13 and 25 years. Section thickness was taken as 0.6-1mm. In our study, patient 

diagnoses were examined with patient protocol numbers for all patients. The chronological age of the person 

(calendar age) was calculated as decimals (eg 15 years, defined as 15.0 to 15.9 years). In our study Endocrine 

disorders affecting bone development (such as hypothyroidism, hyperthyroidism, etc.), nutritional disorders, 

systemic diseases (chronic renal failure, congenital syndromes, osteopenia, adrenal malignancy, thyroid 

malignancies, etc.) constitutional development retardation (cerebral palsy, growth growth retardation) Patients 

with rheumatologic disease and patients with thoracic trauma who have fractures are not included. In a study 

performed by Schmeling et al. On X-rays, the medial clavicle ossification point was divided into 5 stages. In a 

study conducted by Kellinghaus et al., They evaluated the stage 2 and 3 in the Schemeling staging by sub-

grouping them as stage 2a-b-c and 3a-b-c. (stage 2a: Longitudinal measurement of the epiphysis is 1/3 or less 

compared to the transverse measurement of the metaphysis, stage 2b: Longitudinal measurement of the epiphysis 

is more than 1/3 and less than 2/3 compared to the transverse measurement of the metaphysis, stage 2c: 

epiphysis longitudinal measurement is greater than 2/3 when compared to the transverse measurement of the 

metaphysis, stage 3a: Epiphyse-metaphyseal fusion is completed to be 1/3 or less of the interval between the 

epiphysis and the metaphysis, stage 3b: Epiphyse-metaphyseal fusion is the interval between the epiphysis and 

metaphyseal 1/ 3 is completed to be less than 2/3, stage 3c: Epiphyse-metaphyse is completed until the interval 

between the epiphysis and metaphysis of the fusion is greater than 2/3).  

Results: Stage 3a was first detected at 17 years of age in males and 16 years at females. Stage 3b was first 

detected in males at the age of 18 and in females at 17 years of age. Stage 3c was detected at the age of 19 in 

both sexes. There are two important criteria. The first one is not recommended for the evaluation of the medial 

clavicle metaphysis using a thickness of more than 1mm in CT. The second is the experience of the person 

evaluating the images. When thin-section CT images are used, structures such as fine anatomic epiphysis scars 

or sensitive epiphysis metaphyseal connections are not easily masked by the partial volume effect. This is 

described by Mühler et al. The most accurate way was described in the study. CT images of different section 

thicknesses were evaluated in the same patient. There were different results in different section thicknesses. For 

example, Wittschieber et al. Kellinghaus et al. earlier they found the 3a and 3b stages. They found the bone 

bridging between the metaphysis and the epiphysis more clearly in the 0.6mm thickness images. The experience 

of observers is another important factor. Wittschieber et al. most commonly reported anatomical errors related to 

observer's inexperience. According to Schmeling staging and epiphyseal absence and epiphyseal scar traces led 

to incorrect evaluations. According to the Kellinghaus staging method, the most common error was seen between 

the evaluation stage 3a and 3b.  

Conclusion: We think that stage 3c can be helpful for the determination of the age limit of 18 in the evaluation 

of medial clavicular epiphysis according to Kellinghaus sub-staging method. 

Keywords: Kellinghaus, Clavicle Epiphysis, CT, Forensic Age Determination 
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SS-295 

İNTRAKRANİAL KİTLELİ OLGULARDA OPTİK SİNİR KILIF 

ÇAPININ KİTLE VOLÜMÜ İLE İLİŞKİSİ 

Turgut Tursem Tokmak*   

*Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Kayseri 

 

Amaç: Bu çalışmada amacımız intrakraniyal kitle varlığında optik sinir kılıf çapının değerinin belirlenmesi ve 

kitle volümü ile optik kılıf çap artışı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. 

Gereç ve yöntemler: Radyolojik arşiv (PACS) sistemimizden Ocak 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında 

intrakraniyal kitle  tespit edilen 97 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.  Araknoid kist tanısı alan olgular, 18 

yaş altında çocuk yaş grubu hastalar, optik kılıfı direkt ilgilendiren tümöral oluşumlar (Hipofiz kitleleri ve optik 

kanal tutulumu oluşturan sfenoid kanat kitleleri) çalışma dışı bırakıldı. Kriterlerimize uygun toplam 38 hasta 

çalışmaya dahil edildi. İnce kesit beyin tomografi ve MRG görüntüleri değerlendirildi. En uygun aksiyal 

kesitlerde optik sinir kılıfları bulbus okuliye 3 mm uzaklıktan ölçüldü. Kitle boyutları sagittal-coronal-aksiyal  

kontrastlı T1A görüntüler kullanılarak ölçüldü. Yaklaşık kitle volümü (axbxcx∏/2) formülü kullanılarak 

hesaplandı. Spss  23.0 IBM. versiyon kullanılarak Pearson’s korelasyon analizi  ve  tanımlayıcı istatistik testler  

uygulandı. 

Bulgular: Çalışmaya intrakraniyal kitlesi olan toplam 38 hasta dahil edildi. Hastaların 20’si (%52,5) erkek 18’i 

(%47,5) kadındı. Yaş aralığı 26-86  olup ortalama yaş  59 ±15 ’ti. Kitle volümleri  2 – 123 cm küp arasında 

değişmekte olup ortalama kitle volümü 35,5 cm küptü. Optik kılıf çapları sağda  4 - 7,5 mm arasında değişmekte 

olup ortalama 5,47 ± 0,8 mm idi, solda  4,2- 8,4 mm arasında değişmekte olup ortalama   5,57±0,9 mm idi. Kitle 

volümü ve optik kılıf çapı arasında pozitif korelasyon saptandı ancak anlamlı istatistiksel ilişki saptanmadı (sağ 

için p=0,06 r=0,308 , sol için p=0,11 , r=0,258). 

Sonuç: İntrakranial basınç artışına neden olan patolojilerde optik kılıf çapının artışı ile ilgili literatürde yayınlar 

mevcut olup birçok yayın akut kranial patolojileri değerlendirmektedir. Tümör volümü ve optik kılıf çapının 

değerlendirildiği çalışma sayısı sınırlı olup literatürde GBM tanısı alan hasta grubu ile yapılmıştır. Bizim 

çalışmamız malign ve benign tümörleri de içermekteydi. Tümörlü olgularda ortalama optik kılıf çaplarının 

bilinmesi özellikle oküler ultrason incelemelerine klavuz olabilir. Görüntüleme gerekliliğini tahmin etmede 

yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Optik sinir, İntrakraniyal kitle, Tümör volümü, MRG 

 

SS-295 

THE RELATIONSHIP BETWEEN OPTIC NERVE SHEATH 

DIAMETER AND INTRACRANIAL MASS VOLUME  

Aim: The aim of this study was to determine the value of optic nerve sheath diameter in the presence of 

intracranial mass and to evaluate the relationship between mass volume and optic sheath diameter increase. 

Methods: A total of 97 patients with intracranial lesions were evaluated retrospectively from our radiological 

archive (PACS) between January 2018 and February 2019. Cases with the diagnosis of arachnoid cysts, children 

under 18 years of age, tumoral formations that directly affect the optic sheath (the pituitary masses and the 

sphenoid wing masses which involve the optic canal) were excluded from the study. A total of 38 patients were 

included in the study. Slim section brain tomography and MRI images were evaluted. On the most appropriate 

axial sections, optic nerve sheath diameters were measured at a distance of 3 mm from the bulbus oculi. Mass 

dimensions were measured using sagittal-coronal-axial contrast enhancement  T1A images. Approximate mass 

volume was calculated using the formula (axbxcx∏ / 2). Spss 23.0 IBM is used for statistical analysis. Pearson’s 



 

 424 
 

correlation analysis and descriptive statistical tests were performed. 

Results: A total of 38 patients with intracranial mass were included in the study. Twenty (52.5%) of the patients 

were male and 18 (47.5%) were female. The age range was 26-86 years and the mean age was 59 ± 15. The mass 

volumes ranged from 2 to 123 cm cube and the mean mass was 35,5 cm cube. The optic sheath diameters ranged 

from 4 to 7.5 mm on the right and the mean was 5,47 ± 0,8 mm, on the left ranged from 4,2 to 8,4 mm and the 

mean was 5,57 ± 0,9 mm. There was a positive correlation between the mass volume and the diameter of the 

optic sheath but no significant statistical correlation was found (p = 0.06 r = 0.308 for the right and p = 0.11 for 

the left, r = 0.258). 

Conclusion: There are publications in the literature about the increase in the diameter of the optic sheath in 

pathologies causing intracranial pressure increase and many publications evaluate acute cranial pathologies. The 

number of studies evaluating tumor volume and optic sheath diameter is limited and it has been done with the 

patient group diagnosed with GBM in the literature. Our study also included malignant and benign tumors. 

Knowing the average optical sheath diameters in tumor cases may be a guide to ocular ultrasound examinations. 

It can help to estimate the necessity of imaging. 

Key word: Optic nevre, İntracranial mass, Tumor volume, MRI 
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SS-296 

POLİKİSTİK OVER SENDROMU TANISI ALMIŞ HASTALARDA 

SERUM PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 DÜZEYLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

İhsan Bağlı
*
, Mert Küçük

** 

*
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği  

**
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Muğla  

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı fibrinolizisin potent inhibitörlerinden biri olarak bilinen plasminogen aktivatör 

inhibitör 1 (PAI-1) düzeylerinin polikistik over sendromu tanısı almış hastalardaki plazma düzeylerinin 

araştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışma Temmuz ve Ekim 2013 tarihleri arasında Adnan Menderes 

Üniversitesi hastanesinde düzenlenmiştir. 2003 revize Rotterdam tanı kriterlerine göre Polikistik over sendromu 

tanısı almış 40 gönüllü hasta ile 40 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edilmiştir. 40 PKOS ve 40 PKOS olmayan 

bu iki grup arasında demografik özellikler, vücut kitle indeksleri (VKİ) bel kalça oranları (BKO), kan basınçları, 

modifiye Ferriman Gallway skorları (mFGS), Luteinizing hormone (LH)/Follicle stimulating hormone (FSH) 

oranları ve homeostatik model assessment inssülin rezistansı (HOMA-IR) değerleri karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Bakılan PAI-1 düzeyleri, ölçülen VKİ, BKO, kan basınçları, mFGS ve HOMA-IR değerleri PKOS 

grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek saptandı ve bu istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). 

Katılımcıların yaşı PKOS grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre daha küçük bulundu (p<0.05). Plazma açlık 

glukoz düzeyleri ve LH/FSH oranları her iki grupta da benzer bulundu herhangi bir farklılık bulunmadı. 

Sonuç: Plazminogen aktivatör inhibitör 1 düzeyleri istatistiksel olarak polikistik over sendromu tanısı almış 

hastalarda normal sağlıklı kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu. Ancak, metod bölümünde değinilen 

parametrelerin ilişkisini daha iyi ortaya koyan, geniş sayıda hasta ve kontrol gruplarının olduğu kontrollü 

araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Polikistik over sendromu, Plazminojen activator inhibitor-1 

SS-296 

INVESTIGATION OF PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR-1 

LEVELS IN PATIENTS DIAGNOSED WITH POLYCYTIC OVARY 

SYNDROME 

Aim: The aim of this study was to investigate the plasma levels of plasminogen activator inhibitor -1 (PAI-1), 

that is knew as a potent inhibitor of fibrinolysis, in women with polycystic ovary syndrome (PCOS). 

Methods: This prospective study was conducted between July-October 2013 at the Adnan Menderes University. 

40 patients diagnosed with PCOS and 40 patients diagnosed without PCOS according to 2003 revised Rotterdam 

criteria were included. The patients with PCOS and without PCOS were compared in terms of demographic 

features, PAI-1 levels, fasting glucose lavels, body mass index (BMI), waist hip ratio (WHR), blood pressure, 

modified Ferriman-Gallwey Score (mFGS), Luteinizing hormone (LH)/Follicle stimulating hormone (FSH) ratio 

and homeostatic model assessment insulin resistance (HOMA-IR).  

Results: The PAI-1 levels , BMI, WHR, blood pressure, mFGS and HOMA-IR were found higher in PCOS 

group compared to control group (p<0.05). The mean age of the patients was found lower in PCOS group 

(p<0.05). There were no differences between two groups in terms of the LH/FSH ratio and fasting glucose 

levels.  

Conclusion: The PAI-1 levels in cases of PCOS were found to be statistically higher than cases without PCOS. 

However, futher, large-scale randomized controlled research is necessary to demonstrate this relationship better. 

Key words: Polycystic ovary syndrome, Plasminogen activator inhibitor -1.  
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ANTENATAL HİDRONEFROZ TANILI ÇOCUKLARIN İZLEMİ VE 

POSTNATAL DEĞERLENDİRİLMESİ 

Türkan Uygur Şahin*, Gönül Aydoğdu** 
*Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği 

**Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri AD, İstanbul 
 

Amaç: Çalışmamızın amacı; doğum öncesi hidronefroz (HN) etyolojileri ve sıklıklarını belirterek; antenatal 

hidronefroz (AH) tanısı ile takip edilen hastalara optimum postnatal yaklaşımın sağlanması ve erken tedavi 

sonuçlarının belirlenmesidir. 

Yöntem: 18 aylık süreç boyunca prenatal dönemde HN tanısıyla takip edilen ve postnatal dönemde İstanbul 

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Polikliniğimize yönlendirilen 200 

hastadan oluşmaktadır. Doğum sonrası takibe alınan hastalar en az bir yıllık süreyle prospektif olarak takip 

edilmiştir. Hastaların başvuru tarihi, prenatal dönemde kaçıncı haftalarda USG yapıldığı ve sonuçları, 

oligohidramnios varlığı, ailede üriner sistem patolojisi varlığı kaydedildi. Hastalar izlem süreleri boyunca AH 

derecelerinin yanı sıra, postnatal HN dereceleri, USG takipleri, eşlik eden patoloji varlığı, cerrahi gereksinimi, 

İYE ve diğer komplikasyonlar açısından takip edildi. 

Bulgular: Antenatal dönemde APPD ölçümüne göre hafif, orta, ağır HN şeklinde değerlendirildi.  Hafif HN 

grubundaki olguların %63.3' ünde rezolüsyon gözlenirken, orta HN grubunda rezolüsyon oranı %30.2 idi. 

Antenatal dönemde HN derecesi arttıkça rezolüsyon oranı düşmekteydi (p<0.05). 153 olguda ürolojik patoloji 

saptanırken 47 olgu normaldi ve geçici HN olarak değerlendirildi. APPD ölçümü arttıkça ürolojik patoloji riski 

artmaktaydı. Erken ortaya çıkan HN' larda ürolojik patoloji riski daha yüksekti. Postnatal ilk USG’ de renal 

pelvis AP çaplarına göre hafif, orta, orta-ağır ve ağır HN olmak üzere 4  grupta incelendi. Postnatal ilk USG 

bulgularına göre oluşturulan HN dereceleri ile olgulara eşlik eden ürolojik patoloji oranı istatistiksel olarak 

anlamlıydı (p<0.05). Çalışmamızdaki cerrahi müdahale oranı %15 (n:23) idi. Antenatal dönemde tespit edilen 

HN derecesi arttıkça cerrahi müdahale oranı da artmaktaydı (p<0.01). %32 oran ile VUR en çok saptanan 

patolojiydi. AH tanısı ile takip edilen ve postnatal ürolojik patoloji saptanan hastaların, antenatal dönemde HN 

dereceleri arttıkça VUR dışındaki ürolojik patoloji oranları artmaktayken HN dereceleri azaldıkça VUR oranları 

artmaktaydı (p<0.05). 

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre AH tanısı olan tüm bebekler 1. hafta, 4.-6. hafta ve gerektiğinde 3 aylık 

aralıklarla kontrol edilmelidir. Bebekte postnatal ilk USG normal olsa bile 2. bir USG yapılması önerildi. Her iki 

ardışık USG' si normal saptanan olgulara ileri tetkik gerekmezken belli aralıklarla takibine devam edilmelidir. 

Derecesinden bağımsız olarak, ardışık 2 USG' sinde  postnatal HN' u devam eden hastalara ileri tetkik yapılması 

önerildi. 

Anahtar kelimeler:  Antenatal hidronefroz, Böbrek ultrasonografisi, Vesikoüretral reflü  

 

SS-297 

POSTNATAL EVALUATION AND MANAGEMENT OF INFANTS WITH 

ANTENATALLY DETECTED HYDRONEPHROSIS 

Aim: The aim of this prospective study is to determine the reasons and frequency of prenatal determined 

hydronephrosis and demonstrate postnatal investigations, optimum management, treatment modality and 

outcome of infants with prenatally diagnosed hydronephrosis. 

Methods: 200 patients- born in 18 months period- antenatally diagnosed hydronephrosis were followed 

prospectively at least one year, in Kanuni Sultan Süleyman and Research Hospital Pediatric Nephrology 

department. The date of application, the time and results of prenatal USG, presence of oligohydramniosis, family 
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history of urological pathology are recorded. During the follow up; the infants are evaluated for the grade of 

antenatally hydronephrosis, postnatal USG examinations and results, presence of accompanying urological 

anomally, need of surgical intervention, presence of urinary tract infection, and other complication. 

Results: The 200 neonates were classified in mild, moderate, severe hydronephrosis accordance with their 

antenatal APPD measurement. Resolution rate of mild hydronephrosis was 63.3% whereas the rate was 30.2% in 

moderate hydronephrosis. Grade of antenatal hydronephrosis was correlated with spontaneous resolution rate 

(p<0.05). The 153 neonates were pathological whereas 47 neonates were normal and evaluated as transient 

hydronephrosis. There was a positive correlation between APPD and rate of urological pathology. The risk of 

urological pathology was higher at early week of gestation. The neonates were classified in mild, moderate, 

moderate-severe, severe hydronephrosis accordance with  first postnatal USG APPD measurement. There was 

positive correlation between postnatal APPD and the rate of urological pathology (p<0.05). Surgical intervention 

ratio was 15% (n:23). The postnatal APPD was correlated with rate of surgery (p<0.01). The most common 

detected underlying pathology was VUR with 32% ratio. There was a positive correlation between antenatal 

APPD measurement of infants diagnosed postnatally as having urinary tract abnormality and urological 

pathology rate other than VUR,  whereas negative correlation between antenatal APPD measurement and 

incidence of VUR (p<0.05). 

Conclusion: According to the results of this study, neonates with antenatal hydronephrosis must be followed up 

on the first week, first month and three months periods when necessary. Even if the first postnatal USG is 

normal, a second USG is recommended. If both 2  postnatal USG findings are normal, further investigations are 

not necessary but follow-up of infants should be continued. Irrespective of the hydronephrosis degree, infants 

whose subsequent 2  postnatal USG findings show hydronephrosis should be further investigated. 

Key words: Antenatal hydronephrosis, Ultrasound, Vesicoureteral reflux 
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ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİDE TROMBOSİT 

KONSANTRELERİNİN KULLANIMI 

Ömer EKİCİ* 

*Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,  

Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi AD. 

 

Amaç: Trombosit konsantreleri  lokal  uygulamalar için kandan elde edilmiş  ürünlerdir. Doku rejenerasyonu ve 

onarımı için trombosit konsantrelerinin değerini göstermek için çok sayıda çalışma yapılmıştır. Çalışmanın 

amacı, oral ve maksillofasiyal cerrahide yumuşak ve kemik doku iyileşmesinde, otolog trombosit 

konsantrelerinin kullanımını ve etkinliğini değerlendirmektir. 

Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada maksillofasiyal cerrahide trombosit konsantrelerinin hazırlanması  ve 

uygulanmasına ilişkin literatüre kapsamlı bir genel bakış sunulmaktadır. 

Bulgular: Tıp alanında yapılmış pek çok araştırma rejeneratif prosedürleri trombosit konsantreleriyle 

birleştirmenin klinik avantajlarına işaret etmektedir.  Trombositten zengin plazma (PRP) birinci nesil, 

trombositten zengin fibrin (PRF) ikinci nesil trombosit konsantresidir. Trombosit konsantreleri (özellikle PRP ve 

PRF) oral ve maksillofasiyal cerrahi işlemlerde sıklıkla kullanılırlar. PRP ve PRF' nin oral ve maksillofasiyal 

bölgede doku rejenerasyonu üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için birçok klinik çalışma yapılmıştır. Birçok 

çalışma, trombosit konsantrelerinin diş çekimi sonrası alveoler soket iyileşmesine, diş implantlarının 

osseointegrasyonuna, sinüs lift prosedürlerine, periodontal kemik defektlerinin iyileşmesine, yönlendirilmiş 

doku rejenerasyonuna, çenenin bifosfonatla ilişkili osteonekrozu (BRONJ)  tedavisine  vb. katkıda bulunma 

potansiyellerini göstermiştir. 

Sonuç: Trombosit konsantreleri otolog bir preparattır; bu yüzden hastalık iletimi veya immünojenik reaksiyon 

hakkındaki endişeleri ortadan kaldırır. Trombosit konsantreleri tek başlarına veya farklı greft materyalleriyle  

birlikte uygulanabilirler. Ayrıca düşük maliyetli ve otolog kaynağı ile birlikte kullanım kolaylığı nedeniyle oral 

ve maksillofasiyal cerrahide çeşitli cerrahi prosedürler içinde daha fazla araştırmaya değer ideal bir 

biyomateryaldir.  

Anahtar Kelimeler: Trombosit konsantreleri, trombosit bakımından zengin plazma (PRP), trombosit 

bakımından zengin fibrin (PRF), maksillofasiyal cerrahi 

 

SS-298 

USE OF PLATELET CONCENTRATES IN ORAL AND 

MAXİLLOFACİAL SURGERY 

Introduction: Platelet concentrates are blood-derived products for local application. Vast number of studies are 

conducted to show the value of platelet concentrates for the tissue regeneration and repair.  Aim of the study to 

evaluate the usage and efficacy of autologous platelet concentrates in soft and bone tissue healing in oral and 

maxillofacial surgery 

Methods: This study enroll an extensive critical overview of the literature on the preparation and application of 

platelet concentrates in maxillofacial surgery. 

Results: Research across many fields of medicine now points towards the clinical advantages of combining 

regenerative procedures with platelet concentrates.   Platelet-rich plasma (PRP)  is a first generation, platelet-rich 

fibrin (PRF) is a second generation platelet concentrate. Platelet concentrates (frequently PRP and PRF) are 

frequently used for surgical procedures  in oral and maxillofacial surgery.Many clinical studies have been 

conducted to reveal the effects of PRP and PRF on tissue regeneration in the oral and maxillofacial region.  
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Many studies demonstrate their potency to contribute to post-extraction alveolar socket healing, osseointegration 

of dental implants, sinus-lift procedures, periodontal osseous defects healing, guided tissue regeneration 

treatment of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw (BRONJ),  etc. 

Conclusion: Platelet concentrates are is an autologous preparation; thus it eliminates concerns about disease 

transmission or immunogenic reaction. latelet concentrates can be applied alone or in combination with different 

grafting materials. Furthermore, its ease of use, combined with its low cost and autologous source, makes it an 

ideal biomaterial worth further investigation across a variety of surgical procedures in oral and maxillofacial 

surgery. 

KeyWords: Platelet concentrates,  platelet-rich plasma (PRP), platelet-rich fibrin (PRF), maxillofacial surgery. 
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SS-299 

KRONİK POSTMASTEKTOMİ LENFÖDEM HASTALARININ 

FONKSİYONELLİK, YETERSİZLİK VE SAĞLIK SORGULAMA 

ANKETİ PARAMETRELERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Emine Eda Kurt
*
, Fatmanur Aybala Koçak

*
, Figen Tuncay

*
 , Zeynep Karakuzu Güngör

* 

*
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilimdalı 

 

Amaç: Dünya genelinde ve Türkiye’de kadınlar arasında görülme sıklığı en yüksek kanser meme kanseridir. 

Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve hormon tedavisini içeren tedavi yaklaşımları hastanın sonuçlarını düzeltse de 

hastalık sonucu ya da tedaviye bağlı pek çok komplikasyon görülebilmektedir. Bu komplikasyonlardan en sık 

görülenlerden biri lenfödem olup hayat boyu devam eder. Lenfödem etkilenen ekstremitede ağrı, ağırlık hissi, 

omuzda hareket kısıtlılığına yol açarak kişinin günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılığa yol açmaktadır.  

Materyal Metod: Çalışmaya 6 aydan uzun süredir postmastektomi lenfödemi olan 31 bayan hasta alındı. 

Hastaların demografik özellikleri ve fonksiyonellik, yetersizlik ve sağlık sorgulama anketi parametreleri 

sorgulandı.  

Bulgular: Hastaların demografik özellikleri Tablo 1’de ve değerlendirme sonuçları da tablo 2 gösterilmiştir. 

Total ve alt parametrelerle lenfödem süresi arasında orta derecede anlamlı korelasyon saptanmıştır (tüm  

p<0,05). Ayrıca son 3 ay içinde MLD tedavisi alan ve almayan hastalar fonksiyonellik açısından 

karşılaştırıldığında iki grup arasında total ve tüm alt parametrelerde MLD alanlar lehine anlamlı farklılık 

saptanmıştır (tüm  p<0,05).  

Tablo 1: Hastaların demografik özellikleri ve değerlendirme sonuçları 

Yaş  52,45±13,26 (28-79) 

BMI 32,26±4,37 (24,40-39,65) 

Eğitim Okuma Yazma yok 4(%12,9) 

İlk-orta 15(%48,4) 

Lise 7(%22,6) 

Üniversite 5(%16,1) 

Taraf(sağ/sol) 19 (%61,3)/ 12 (%38,7) 

Stage(1/2/3) 9 (%29) /11 (35,5) /11 (%35,5) 

Cerrahi Tipi Radikal Mastektomi 9(%29) 

Modifiye Radikal Mastektomi 19(%61,3) 

Lumpektomi 3(%9,7) 

Omuz kısıtlılığı(var/yok) 22 (%71)/9 (%29) 

Ağrı(var/yok) 28 (%90,3) /3 (%9,7) 

Ağırlık Hissi 27(%87,1)/4(%12,9) 

Cerrahi Süresi  47,10±32,79 (8-122) 

Lenfödem Süresi 35,48±26,54 (7-109) 

 

Tablo 2: Fonksiyonellik, yetersizlik ve sağlık sorgulama anketi parametreleri 

Ağrı, deri hassasiyetleri, bağışıklık ve hareket sistemi 

fonksiyonları (ortalama±SD) 

46,61±20,97 

Ruhsal Durum (ortalama±SD) 45,16±17,47 

Ev işi aktiviteleri (ortalama±SD) 44,71±20,15 

Mobilite aktiviteleri (ortalama±SD) 52,29±19,16 

Yaşam ve sosyal aktiviteler (ortalama±SD) 48,29±20,88 

Total değer (ortalama±SD) 47,41±19,38 
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Sonuç: Kronik lenfödem hastalarında hastalık süresi ile Fonksiyonellik, yetersizlik ve sağlık sorgulama anketi 

parametreleri artmaktadır. Ayrıca son 3 ay içinde tedavi alan hastaların tedavi almayanlara göre anket 

sonuçlarında daha fazla iyilik hali görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Lenfödem, Mastektomi, Manuel Lenf Drenajı  

SS-299 

EVALUATİON OF FUNCTİONALİTY, DİSABİLİTY AND HEALTH 

QUESTİONNAİRE İN PATİENTS WİTH CHRONİC POST MASTECTOMY 

LYMPHEDEMA 

Aim:Breast cancer is most common cancer among women in Turkey and across the world. Although treatment 

approaches including surgery, chemotherapy, radiotherapy and hormone treatment correct the patient's results, 

many complications related to the disease or treatment may be seen. One of the most common of these 

complications is lymphedema and continues throughout life. Lymphedema causes pain in the affected extremity, 

a feeling of weight, limitation of movement in the shoulder, and a limitation in the daily activities of the person. 

Material and Methods: 31 female patients with postmastectomy lymphedema for more than 6 months were 

included in the study. Demographic characteristics of patients and functionality, disability and health 

questionnaire parameters were questioned. 

Results:Demographic characteristics of the patients are shown in Table 1 and the results of evaluation are shown 

in Table 2. There was a moderate significant correlation between total and sub-parameters and the duration of 

lymphedema (Table 3) (all p <0.05).In addition, in the last 3 months, patients with and without manual lymph 

drainage (MLD) treatment were compared with respect to functionality. There was a significant difference 

between the two groups in terms of total and all sub-parameters in favor of MLD (Table 4) (all p <0.05) 

Tablo 1: The demographic characteristics of patients and evaluation results 

Age (years) 52,45±13,26 (28-79) 

BMI (kg/m
2
) 32,26±4,37 (24,40-39,65) 

Education No Reading 4(%12,9) 

Primary -secondary 15(%48,4) 

High school 7(%22,6) 

University 5(%16,1) 

Side (left / right) 19 (%61,3)/ 12 (%38,7) 

Stage(1/2/3) 9 (%29) /11 (35,5) /11 (%35,5) 

Surgical Type Radical 

Mastectomy 

Radical Mastectomy 9(%29) 

Modified Radical Mastectomy 19(%61,3) 

Lumpectomy 3(%9,7) 

Shoulder restriction(no / none) 22 (%71)/9 (%29) 

Pain (no / none) 28 (%90,3) /3 (%9,7) 

Weight Sensitivity 27(%87,1)/4(%12,9) 

Duration of Surgery (months) 47,10±32,79 (8-122) 

Duration of Lymphedema (months) 35,48±26,54 (7-109) 

Table 2: Functionality, disability and health questionnaire parameters 

Pain, skin sensitivities, immunity and movement system functions (mean ± SD) 46,61±20,97 

Mental State (mean ± SD) 45,16±17,47 

House work activities (average ± SD) 44,71±20,15 

Mobility activities (mean ± SD) 52,29±19,16 

Life and social activities (mean ± SD) 48,29±20,88 

Total value (mean ± SD) 47,41±19,38 
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Conclusion: In chronic lymphedema patients, the duration of the disease and the parameters of Functionality, 

Inadequacy and Health Questionnaire are increasing. In addition, patients who received treatment within the last 

3 months showed more state of well-being than the ones who did not receive treatment. 

Key Words: Lymphedema, Mastectomy, Manual  Lymphatıc Drainage 
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SS-300 

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERSİNİN HEMŞİRELİK 

ÖĞRENCİLERİNİN DAMGALAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

Hilal Seki Öz
* 

* Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu 

Amaç: Ruhsal hastalık ve hasta gibi kavramlarda olumsuz inanç, tutum ve yaklaşımlar nedeniyle damgalamanın 

olması kaçınılmaz görünmektedir. Yapılan çalışmalarda; psikiyatristlerin çoğunluğu ve psikiyatri dışı hekimlerin, 

çalışan hemşireler ve öğrenci hemşirelerin ruhsal hastalıklara karşı olumsuz tutumlara ve damgalamaya sahip 

olduğu saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin, toplumun değişik kesimlerinden belirli inanç, tutum ve 

önyargılarla eğitim programına kayıt oldukları düşünülürse; öncelikli olarak öğrencilerin tutumlarının 

belirlenmesi ve eğitim programlarının tutum iyileştirici bir tarzda planlanması gereklidir. Bu çalışma Hemşirelik 

lisans programı kapsamında yer alan Psikiyatri Hemşireliği dersinin, öğrenci hemşirelerin damgalama 

düzeylerine etkisini incelemek amacı ile tek grupta ön test-son test düzeni ile yapılmıştır.   

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini bir Sağlık Yüksekokulunda lisans düzeyinde hemşirelik programında 

eğitim gören, araştırmaya katılmayı kabul eden, dördüncü sınıftaki 100 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma için 

etik kurul izni, katılımcılardan sözlü ve yazılı onamları alınmıştır. Araştırmanın ilk verileri öğrencilerin psikiyatri 

hemşireliği dersini almadan hemen önce, ikinci veriler ise teorik ve klinik uygulamalar bittikten sonra 

toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve 10 sorudan oluşan anket 

formu ile 21 maddeden oluşan Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnanç Ölçeği (RHYİÖ) kullanılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde SPSS-23 programı kullanılmıştır. Veriler; sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma ile 

sunulmuş, ölçümler arası değişimin analizi One Sample Paired T test ile yapılmıştır.  

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması 22.56 ±1,96, %68’i kız, %74’ü kentte 

ve %78’i çekirdek ailede yaşamakta, %97’sinin ailesinde ruhsal hastalığı olan bireyin olmadığı ve %72’sinin 

daha önce psikiyatrik hastalığı olan birey ile karşılaştıkları saptanmıştır. Araştırma öncesinde öğrencilerin 

RHYİÖ’den aldıkları toplam puan ilk ölçümde 53,03±1,54 iken, son ölçümde 47,61±1,64 olarak hesaplanmış ve 

ölçümler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p<0,001). RHYİÖ’nün alt ölçeklerinden 

tehlikelilik alt ölçeği 24,3±5,3’ten, 20,8±6,2’ye (p<0,001), çaresizlik 27,6±10,3’ten 25,7±10,1’e (p=0,067), 

utanma ise 5,1±2,3’ten, 4,7±2,1’e (p=0,080) düştüğü saptanmıştır(p<0,05). 

Sonuç ve öneriler: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre lisans düzeyinde 4. Sınıf öğrencilere verilen 

Psikiyatri hemşireliği ders müfredatının öğrencilerin damgalama düzeyini olumlu yönde etkilediği, çaresizlik ve 

utanma alt ölçeklerinin ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmadığı görülmektedir. Psikiyatri hemşireliği 

eğitiminin bu alanları değiştirmeye yönelik zenginleştirildiği ve hemşirelik eğitimin ilk yılından itibaren 

öğrencilerin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarının uzun dönem incelendiği araştırmaların yapılması 

önerilmektedir.  

Anahtar kelimeler: psikiyatri hemşireliği, damgalama, eğitim 

SS-300 

THE EFFECT OF PSYCHİATRİC NURSİNG COURSE ON STİGMA 

LEVELS OF NURSİNG STUDENTS 

Aim: Stigmatization seems inevitable due to negative beliefs, attitudes and approaches in concepts such as 

mental illness and patient. In the studies the majority of psychiatrists and non-psychiatric physicians, nurses and 

student nurses were found to have negative attitudes and stigmatization against mental illnesses. Considering 

that nursing students are enrolled in the education program with certain beliefs, attitudes and prejudices from 

different segments of the societ. In this respect, it is necessary to determine the attitudes of the students and to 

plan the training programs in an attitude-improving manner.
 
This study was carried out with a pre-test, post-test 

method in a single group with the aim of examining the effect of Psychiatric Nursing course within the scope of 

nursing undergraduate program to stigma levels of student nurses.
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Material and Method: The research was consisted of 100 students in the 4th class who were educated in a 

nursing program at a health school and accepted to participate in the research. In the study, academic board 

permission, verbal and written consent were obtained from the participants.  The first data of the study were 

collected immediately before the students had taken the psychiatric nursing course and the second data was 

collected after the theoretical and clinical applications were over. Data gathered with a questionnaire consisting 

of 10 questions developed by the researcher and the Beliefs toward Mental Illness Scale (BMIS) which 

composed of 21 items. The SPSS-23 program was used to evaluate the data. Data showed with number, 

percentile, mean, standard deviation, analysis of change between measurements was done by One Sample Paired 

T test. 

Results: The mean age of the participants was 22.56±1.96, 68% were female, 74% were urban and 78% were 

living in core families, 97% had no person with psychiatric disorder in their family and 72% they were met with 

the person with psychiatric disorder before. At the beginning of the study, the total score of the students from 

BMIS was 53,03±1,54 at the first measurement and 47,61±1,64 at the last measurement and the difference 

between the measurements was found to be statistically significant(p<0.001). Of the subscales of BMIS, the 

subscale of ‘dangerousness’ was decreased from 24.3±5.3 to 20.8±6.2 (p<0,001)), ‘incurability’ subscale was 

decreased from 27.6±10.3, to 25.7±10.1 (p=0,067), ‘shame’ subscale was decreased from 5.1±2.3 to 4.7±2.1 

(p=0,080).  

Conclusions: According to the results obtained from the research, Psychiatric Nursing course curriculum given 

to the 4th grade students at the undergraduate level seems to affect the stigma level of the students positively. it 

is recommended that psychiatric nursing education is enriched to change these areas and to research on the long-

term perspectives of students' mental illnesses from the first year of nursing education. 

Key words: psychiatric nursing, stigma, education 
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SS-301 

ÇOCUKLARDA MENTAL RETARDASYON ETİYOLOJİSİNİN 

BELİRLENMESİNDE ARRAY CGH TEKNİĞİNİN YERİ 

Turgay Çokyaman
*
, Fatma Sılan

**
 

*
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Nöroloji Kliniği 

**
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD 

 

Amaç: Mental retardasyon (MR) veya entelektüel yetersizlik (ID) toplumda %1-3 sıklıkta görülmektedir. 

Genetik bilimindeki ilerlemelere rağmen bu tip hastalıklara kesin tanı konulmasında hala zorluklar 

yaşanmaktadır. Çoklu ligasyonla prob amplifikasyonu  (MLPA), array karşılaştırmalı genomik hibridizasyon 

(aCGH) ve floresan in situ hibridizasyon (FISH) gibi teknikler ile birçok MR/ID mikro-delesyon/duplikasyon 

sendromuna tanı konulabilmektedir. Bu çalışmada MR/ID ön tanılı çocuklarda aCGH tekniğinin son tanıya 

katkısı değerlendirilmiştir. 

Gereç ve yöntem: Konjenital malformasyonu olan veya olmayan MR/ID ve farklı ön tanıları olan toplam 202 

çocuğun aCGH analiz sonuçları incelendi. Veriler dijital medikal hasta dosyalarından elde edildi. aCGH 

analizleri Agilent® 8x60K veya 4x180K platformları kullanılarak yapıldı. Pozitif vakalar FISH veya MLPA ile 

konfirme edildi.  

Bulgular: aCGH yapılan hastaların %27,2’si MR/ID, %14,4’ü nörogelişimsel gerilik (NDD) ve %58,4’ü ise 

farklı ön tanılı hastalardı. Tüm çalışma grubunun %41,6’sı kız, %58,4’ü erkek ve yaş ortalaması 5,8 yıl ±SD 4,8 

(aralık 0,2-17,4) idi. Tüm hasta popülasyonunun %40,6’sinde aCGH’de anomali saptandı. MR/ID’li 

çocukların %69,1’i erkek, %30,9’u kız olup yaş ortalaması 9,8 yıl ±SD 3,8 bulundu ve bunların da %40’ında 

aCGH’de anomali saptandı.  

Sonuç: Çalışmamızda MR/ID’li hastalara aCGH tekniği ile daha önce bildirilen oranlardan daha yüksek 

düzeyde genetik tanı (%40)  konulmuştur. Bu sonuç günümüz koşullarında aCGH tekniğinin daha pahalı ve daha 

uzun zaman alan tüm genom analiz tekniklerine göre avantajlı yönlerinin göz ardı edilememesi gerektiğini 

göstermektedir.  

Anahtar Kelimer: Mental retardasyon, çocuk, array GCH  

 

SS-301 

THE IMPORTANCE OF ARRAY CGH TECHNIQUE IN DETERMINING 

ETIOLOGY OF MENTAL RETARDATION IN CHILDREN 

Aim: Mental retardation (MR) or intellectual disability (ID) are seen in 1-3% of the population. Despite 

advances in genetic science, there are still difficulties in definitive diagnosis. Many MR/ID micro-

deletion/duplication syndromes can be diagnosed by techniques such as probe amplification (MLPA), array 

comparative genomic hybridization (aCGH) and fluorescent in situ hybridization (FISH). In this study, the 

contribution of aCGH technique to the final diagnosis was evaluated in children with a preliminary diagnosis of 

MR/ID. 

Materials and Methods: Results of aCGH analysis of 202 children with MR/ID and different preliminary 

diagnoses were examined in this study. Data were obtained retrospectively from digital medical patient files. The 

aCGH analyzes were performed using Agilent® 8x60K or 4x180K platforms. Positive cases were confirmed by 

FISH or MLPA. 

Results: 27.2% of patients who underwent aCGH technique were with MR/ID, 14.4% with neurodevelopment 

delay (NDD) and 58.4% with other preliminary diagnoses. 41.6% of the whole study group were female and 

58.4% were male and the mean age was 5.8 ±SD 4.8 years (range 0.2-17.4). aCGH anomaly was detected in 
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40.6% of the whole patient population. 69.1% of the children with MR/ID were male and 30.9% were female 

and the mean age was 9.8 ±SD 3.8 years. aCGH anomaly was detected in 40% of the children with MR/ID. 

Conclusion: As a result of our study, patients with MR/ID were diagnosed with the aCGH technique a higher 

level of genetic diagnosis (40%) than the previously reported rates. This result suggests that the advantages of 

the aCGH technique over the more expensive and longer time-consuming whole genome analysis techniques 

cannot be overlooked. 

Key Words: Mental retardation, pediatric, array CGH 
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SS-307 

RADYOTERAPİ UYGULANAN AKCİĞER KANSERİ HASTALARININ 

TÜMOR TİPİ, EVRESİ VE CİNSİYET DAĞILIMI 

Özlem Yetmen Doğan
*
 

*
Sağlik Bilimleri Üniversitesi, Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, 

 

Amaç: Bu çalışmada Haziran 2018 ve Mart 2019 yılları arasında akciğer kanseri tanısıyla 

radyoterapi/radyokemoterapi uygulanan hastaların tümör tipi ve cinsiyet dağılımları incelendi. Bu tarihte tanı 

konulan akciğer kanserli olgular patoloji kayıtlarına dayanılarak saptandı. Olguların klinik dosyaları geriye 

dönük olarak değerlendirildi.  

Gereç ve yöntemler: Lokal ileri akciğer kanseri nedeni ile definitif tedavi alan ve tedaviyi ara vermeden 

tamamlayan 40 hasta çalışmaya alındı.  

Bulgular: Çalışmaya alınan olgular değerlendirildiğinde 36’sı erkek, 4 tanesi kadın olup kadın %10,  erkek 

ise %90 oranında idi. Tümör tipi patoloji raporlarına göre değerlendirildiğinde 15 olguda skuamöz hücreli 

karsinom, 14 olguda adenokarsinom, 11 olguda küçük hücreli karsinom tespit edildi. Başvuru anında hastaların 

medyan yaşı 63 idi (range 49-83).  Radyoterapi ve/veya radyokemoterapi alan hastaların evreleri 

değerlendirildiğinde en fazla hasta grubu olarak 19 (%47,5) hasta evre IIIB, 11 hasta (%27.5) sınırlı evre küçük 

hücreli akciğer kanseri, 5 (%12.5) hastaya postoperative nüks nedeni ile radyoterapi tedavisi yapıldığı saptandı. 

Tüm hastaların radyoterapi tedavisi incelendiğinde 27 (%67.5) hastaya Helikal TomoTerapi cihazı ile, 13 

(%32.5) hastaya RapidArk cihazı ile uygulandı. Bu hastaların 29 (%72.5) tanesine radyoterapi tedavisi ile 

beraber eşzamanlı kemoterapi uygulandığı görüldü. 

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, akciğer kanseri ile başvuran hastaların  adenokarsinom patolojisinin en sık 

görülen tümör tipi olduğu, hastaların büyük çoğunluğunun evre IIIB olarak başvurduğu ve erkek hastaların 

çoğunlıkta olduğu görüldü. 

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, tumor tipi, akciğer kanseri evresi 

SS-307 

TUMOR TYPE, STAGE AND SEX DISTRIBUTION OF 

RADIOTHERAPY PATIENTS WITH LUNG CANCER 
Aim: In this study, tumor type and sex distributions of patients who underwent radiotherapy / 

radiochemotherapy with the diagnosis of lung cancer between June 2018 and March 2019 were examined. The 

patients diagnosed with lung cancer at that time were determined based on the pathology records. Clinical files 

were evaluated retrospectively 

Methods: Forty patients who received definitive treatment and completed the treatment without interruption 

were included in the study. 

Results: Thirty-six of the cases were male and 4 of them were female and the rate was 10% and male was 90%. 

Tumor type evaluation revealed squamous cell carcinoma in 15 patients, adenocarcinoma in 14 cases and small 

cell carcinoma in 11 patients. At the time of presentation, the median age of the patients was 63 (range 49-83). 

The common stage was,19 (47.5%) patients had stage IIIB, 11 patients (27.5%) had limited stage of small cell 

lung cancer and 5 (12.5%) patients received radiotherapy treatment for postoperative relapse. Radiotherapy 

treatment was applied to 27 patients (67.5%) with Helical Tomo therapy and 13 patients (32.5%) with RapidArc 

device. It was seen that 29 (72.5%) of these patients received concurrent chemotherapy with radiotherapy 

treatment 

Conclusion:. As a result of this study, adenocarcinoma is the most common tumor type. 

The majority of the patients presented as stage IIIB and the majority of male patients. 

KeyWords: Lung Cancer,Tumor type,Lung cancer stage   
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NESNE MEVCUDİYETİ FARELERDE LOKOMOTOR AKTİVİTEYİ 

NASIL ETKİLER? 
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Amaç: Çevresel zenginleştirmenin kemirgenlerde bilişsel iyileşmeyi uyardığı iyi bilinmektedir. 

Zenginleştirmenin faydaları bir noktaya kadar hayvanların etkileşimde bulundukları nesnelere bağlanmaktadır. 

Esasında bu hipotez egzersizin bilişsel performansı arttırıyor olduğu hakikatiyle uyumludur. Buradan hareketle 

bu çalışmada zeminde bulunan nesnelerin farelerde lokomosyonu etkileyip etkilemediğini araştırdık.  

Gereç ve Yöntemler: Bahsedilen amaca dönük olarak açık alan ve yeni nesne tanıma testleri için geçmişte 

kaydedilmiş videoları inceledik. Kayıtlar Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde bulunan davranışsal 

nörofizyoloji laboratuvarımızda gerçekleştirilmiş iki farklı çalışmanın erişkin BALB/c farelerden (12 ile 16 

haftalık) oluşan birbirinden ayrı kontrol gruplarına aitti (her birinde n=8). İncelenen kayıtlarda lokomotor 

aktivite açısından toplam kat edilen mesafe ve sürat araştırıldı. İncelenen kayıtlarda lokomotor aktivite açısından 

toplam kat edilen mesafe (cm) ve sürat (cm/s) araştırıldı. Test prosedürlerine uygun şekilde açık alan testinde 

zeminde herhangi bir nesne bulunmazken yeni nesne tanıma testinde zeminde iki nesne mevcuttu. 

Bulgular: Toplam kat edilen mesafe açısından kıyaslama (1573 cm  388 S.E.M. vs 1394 cm  305 S.E.M.) 

keşfedilebilir alanda objelerin mevcudiyetinin lokomosyonu etkilemediğini (p>0.05) ortaya çıkardı. Bu bulgu 

benzer görülen sürat için elde edilen sonuç (5.24 cm/s  1.29 S.E.M. vs 4.65 cm/s  1.02 S.E.M.) tarafından 

desteklenmekteydi (p>0.05). 

Sonuç: Sonuç olarak farelerde lokomotor aktivitenin hayvanların serbestçe etkileşime girebilecekleri nesneler 

tarafından etkilenmediği bulunmuştur. Böylece çevresel zenginleştirmede güçlenen bilişsel performansın başat 

olarak artan egzersiz imkanından kaynaklanmadığı sonucuna varılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yeni nesne tanıma, biliş, egzersiz, çevresel zenginleştirme. 

 

SS-308 

HOW DOES PRESENCE OF OBJECTS AFFECT THE LOCOMOTOR 

ACTIVITY IN MICE? 

 

Aim: The environmental enrichment is well-known to stimulate improvements in cognition in murine. The 

benefits of the enrichment are attributed, to some extent, to increased locomotion owing to the subjects that 

animals interact with. Indeed, this hypothesis is in accordance with the fact that exercise enhances the cognitive 

performance. Hence, we have tested whether any objects on the ground alter the locomotion in mice in the 

present study.  

Material and Methods: To the mentioned aim, we examined previously recorded videos which were shot for 

open-field and novel object recognition tests. The recordings belonged to distinct control groups of adult 

BALB/c mice (12 to 16-week old) of two different studies (n=8 for each) that were conducted in the behavioral 

neurophysiology laboratory at Hatay Mustafa Kemal University. Total distance moved (cm) and velocity (cm/s) 

were estimated to assess the locomotor activity in the examined recordings. According to the test procedures, 

there was no objects in the open field test whereas there were two objects on the ground in the novel object 

recognition test. 

Results: The comparison for total distance moved (1573 cm  388 S.E.M. vs 1394 cm  305 S.E.M.) revealed 

that objects on the explorable field do not alter locomotion (p>0.05). This finding was supported by the results 
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for velocity (5.24 cm/s  1.29 S.E.M. vs 4.65 cm/s  1.02 S.E.M.) which was alike non-significant (p>0.05).  

Conclusion: Conclusively, the locomotor activity in mice was found to be not affected by the objects which the 

animals are free to engage in interaction. Hence, it may be deduced that the strengthened cognitive performance 

in environmental enrichment does not predominantly boil down to increased chance of exercise. 

 

Keywords: Novel object recognition, cognition, exercise, environmental enrichment. 
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BOTULUNİM TOKSİN TİP A’NIN NADİR GÖRÜLEN BİR YAN 
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Giriş: Hemiplejili hastalarda en sık görülen komplikasyonlardan biri spastisitedir, vakaların %20-40 oranında 

görüldüğü bildirilmiştir. Spastisite üst motor nöron lezyonlarından kaynaklanan kas tonusunda hıza bağımlı artış 

ile ve artmış tendon refleksi ile karakterize bir durumdur. Spastisitenin tedavisinde baklofen, tizanidin, diazepam 

gibi oral ilaçlar ve etkilenen kaslara bölgesel botulinum toksin A (BTX-A) uygulanması yer almaktadır. Diğer 

tedavilere oranla etkinliğinin daha iyi olması, yan etkilerinin azlığı ve güvenilirliği ile bilinen BTX-A’nın 

spastisite ve diğer nörolojik durumlarda terapotik amaçlı olarak uygulamasının sıklığı son yıllarda artış 

göstermektedir. Ancak nadiren BTX-A uygulanan hastalarda immünolojik aracılı ortaya çıkan yan etkiler 

görülebilmektedir. Enjeksiyonun uygulandığı bölgede lokal reaksiyonlar daha sık görülmekle birlikte, yaygın cilt 

lezyonu gelişimi çok nadir olarak bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda biz de hemipleji nedeniyle gelişen 

spastisiteye yönelik uygulanan BTX-A sonrası ciltte yaygın eritematöz döküntüler oluşan hastamızı sunduk. 

Olgu: 2017 Aralık ayında hemorajik SVO sonrası sağ hemipleji gelişen 67 yaşında erkek hasta nörolojik 

rehabilitasyon amacıyla kliniğimize yatırıldı. Hastanın Barthel indeksi 45’ti. Brunnstrom motor iyileşme 

evrelemesinde sağ üst ekstremite/el/alt ekstremite evre2/2/3 olarak değerlendirildi. Sağ üst ve alt ekstremite 

Modifiye Ashworth Skalası’na göre dirsek fleksörlerinde evre 2, el bilek fleksörlerinde evre 2, pronator kasında 

evre 2, ayak plantar fleksörlerinde evre 2 spastisite mevcuttu. Fonksiyonel ambulasyon skalası (FAS)’na göre 

evre 1’di. Hastanın spastistelerine yönelik lokal BTX-A enjeksiyonu planlandı. Botox Allergan 100 Ünit 

kullanıldı. Ultrason eşliğinde Pronator teres, fleksör karpi ulnaris ve brakialis kaslarına 50’şer İU botox yapıldı. 

Uygulamadan on dakika sonra, hastanın enjeksiyon yapılan sağ üst ekstremitesinde ürtikeryal döküntüler gelişti. 

Hastaya sistemik kortikosteroid ve antihistaminik uygulanmaya başlandı, 1 saat sonra lezyonlarda gerileme 

gözlemlendi. 

Sonuç:  Spastisite ve birçok tıbbi durumda kullanılan botulinum toksininin terapotik dozlarda yan etkileri nadir 

olarak görülmesine karşın, ciltte yaygın ürtikeryal lezyonlar görülebilir ve nadiren de olsa şiddetli reaksiyonlarla 

(dolaşım ve solunum yetmezliği ve hatta ölüm) karşılaşabiliriz. Bu nedenle hastanın uygulama sırasında ve 

sonrasında yakın takibi gerekir.  

Anahtar kelimeler: Botulinum toksin tip A, Spastisite, Ürtiker 
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A RARE SIDE EFFECT OF BOTULINUM TOXIN TYPE A: 

WIDESPREAD URTICARIA 
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Introduction: One of the most common complications in patients with hemiplegia is spasticity and It has been 

reported in 20-40% of cases. Spasticity is a condition characterized by velocity-dependent increase in muscle 

tonicity and increased tendon reflex due to upper motor neuron lesions. The treatment of spasticity includes oral 

medications such as baclofen, tizanidine, diazepam and the localized botulinum toxin A (BTX-A)injection  to the 

affected muscles. Due to its reliability, higher potency and lower side effects compared to other treatments, 

BTX-A’s therapeutic use in spasticity and other neurological cases has increased in recent years. However, 

immunological mediated side effects are rarely seen in patients following BTX-A  application. Although local 

reactions are more common on the s injection site, the development of widespread  skin lesions is very rarely 

reported. In this case report we present the case of one of our patients, who developed widespread erythematous 

rashes following BTX-A application for spasticity treatment  due to hemiplegia. 

Case: The 67-year-old male patient, who developed right hemiplegia following a hemorrhagic cerebrovascular 

disease in December 2017, was admitted to our clinic for rehabilitation. His Barthel index was  45. Brunnstrom 

motor recovery stage was 2/2/3 in the right upper extremity/hand/ low extremity. The Modified Ashworth Scale 

values for elbow flexors  was  2, wrist flexor was  2, the pronator muscle and ankle plantar flexors was  2. His 

functional ambulation scale (FAS) value was stage 1.  Local BTX-A injection was planned for the spasticity of 

the patient. Botox Allergan 100 units was used. Botox, 50 IU each, was injected in the pronator teres, flexor 

carpi ulnaris and brachialis muscles under ultrasound guidence. Ten minutes after the procedure, urticarial rashes 

developed in the patient's right upper extremity where the injection was done. Systemic corticosteroid and 

antihistaminic treatment was initiated and the lesions regressed after one hour. 

Conclusion:  Our objective in presenting this case was to emphasize that, even though side effects of botulinum 

toxin used in spasticity and many other medical conditions are rare in therapeutic doses, widespread urticarial 

lesions may be observed on the skin and in even rarer cases, severe reactions (circulatory and respiratory failure 

and even fatality) may be observed. Therefore, patients should be observed closely during and after the 

application. 

Keywords: Botulinum toxin type A, Spasticity, Urticaria 
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VON GİERKE HASTALARINDA ASETİLSALİSİLİK ASİT 
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Amaç: Von Gierke hastalığı glukoz-6-fosfataz eksikliği sonucu gelişen otozomal resesif geçişli Tip-1 glikojen 

depo hastalığıdır. G6Paz eksikliğinde glikoz-6-fosfat, glikoza dönüşemez,diğer metabolik yollara kayarak 

hastalığın klinik ve laboratuvar bulgularını oluşturur.Hastalarda  karaciğer büyüklüğü, laktik asidoz ve 

hipoglisemi gözlenir.Ayrıca taşbebek yüzü, gövdesel tipte şişmanlık, kas kitlesinde azalma, böbrek büyüklüğü, 

hiperlipidemi ve ürik asit yüksekliğiyle birlikte nötropeni, nötrofil ve monosit işlev bozukluğu ve  yineleyen 

enfeksiyonlar gelişir. Tanıda enzim miktarlarının gösterilmesi ve karaciğer biobsisi esastır.Uzun dönem 

komplikasyonları arasında osteoporoz,karaciğer adenomu,büyüme geriliği,ergenlik gecikmesi, proteinüri ve 

buna bağlı renal parankimal hastalık  gelişebilmektedir. Ayrıca trombosit adhezyon defektleri nedeniyle ,burun 

kanamaları ve mikrotravmalar sonucu uzamış kanamalar görülmektedir.Bu vaka da Von gierke tanısıyla takipte 

olan ve son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle haftada üç kez hemodiyalize giren hastanın asetilsalisilik asit 

kullanımı sonucu masif hematüriyle kliniğe  başvurması  değerlendirildi. 

Olgu: Von gierke tanısıyla takipte olan 27 yaşındaki erkek hasta, kliniğe asetilsalisilik asit kullanımı sonucu 

masif hematüriyle başvurdu.6-7 aylık bebekken sık hipoglisemi atakları yaşaması ve hepatosplenomegalisinin 

tespit edilmesi üzerine karaciğer biobsisi yapılmış ve glukoz -6 fosfataz eksikliğide tespit edilerek ,tip-1 glikojen 

depo hastalığı tanısı konulmuş.Takiplerine düzenli olarak gelmeyen ve nisan 2016 ‘da hastaneye başvuran 

hastanın kreatinin değeri 5 mg/dL olarak gelmiş ve diğer laboratuvar bulguları ve görüntüleme yöntemleriyle 

değerlendirilerek kronik böbrek hastalığı tanısı almış.Mayıs 2018’de ise son dönem böbrek yetmezliği gelişerek 

replasman amaçlı hemodiyaliz planlanlandı ve kalıcı tünelli sağ juguler kateter takıldı.Ancak işlemden sonra 

uzayan kanamalar meydana geldi.Kanama diyatezi açısından yapılan tetkiklerinde trombosit agregasyon 

bozukluğu tespit edildi (Tablo 1) 

Tablo 1:Kateter işlemi sonrası laboratuvar tetkikleri 

Tam kan 

sayımı 

Biyokimya Koagülasyon testleri Agregasyon Testleri 

 

WBC:7,31   

10^3/microL 
 

HB:9 gr/dL 

 
HCT:27,1 % 

 

PLT:354 
10^3/microL 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Glu:79mg/dL 

 
üre:38 mg/dL 

 

cr:2,69mg/dL 
 

alb:4,7mg/dL 

 
Na:136mmol/

L 

 
K:4,4mmol/L 

 

 

 

Cl:96mmol/L 

 
Ca:8,8mmol/

L 

 
ast:22U/L 

 

alt:20U/L 
 

ggt:47 U/L 

 
CK:79U/L 

 

PT:11,8 sn (10,4-

12,6)(Normal) 
 

aPTT:31,sn (22,5-

32)(Normal) 
 

INR:1,00 (0,8-

1,2)(Normal) 
  

Aktive PTT 

MIX :28,3 sn (25-
42)(Normal) 

 

 
APTT MIXING 

Kontrol :25,3 sn 

(25-40) (Normal) 
 

Fibrinojen:467,39 

(180-
350 %)(Normal) 

 

 

Vonwillebrand 

faktör 
antijen :96,3 

(50-

160 %)(Normal 
) 

         

Antifaktör 10a 
aktivitesi :0,14 

(0-0,1)(Yüksek) 

 
v-WF 

(R.CoFactor) :1

25,30 (50-
160)(Normal) 

 

v-WF 
(R.CoFactor) :8

5,7 sn (50-

160)(Normal) 

 

Faktör 

8:135,7(70-
140 %)(Norm

al) 

 
Faktör 8 

inhibitör :0,00 

 
Faktör 

9 :117,5(60-

170)(Normal) 
 

Faktör 

11 :96,9 (70-
120 %)(Norm

al) 

 
Faktör 12: 

103,4 (70-

150 %)(Norm
al) 

 

ADP(2microM) Anormal  

                             

ADP(6microM) Anormal 

 

Epinefrin  Anormal 

 

Kollajen (1microg/mL) 

Normal 
 

KollajenADP :148sn (65-

125) (Yüksek) 

 

Kollajen/Epi:210 sn (85-

157)(Yüksek) 

 

Ristosetin (0,5 

mg/ml)(DÜŞÜK 
DOZ) :Normal 

 

Ristosetin (1,25 
mg/ml)(Normal 

doz) :Normal 

  



 

 443 
 

Hasta kalıcı juguler kateterle 6 ay boyunca hemodiyalize devam etti ve sonrasında herhangi bir kanama 

komplikasyonu yaşanmadı.Hemodiyalize  fistülle devam edilmesine karar verildi ve  sol radiyal A-V fistül 

açılarak, primer profilaksi amaçlı asetilsalisilik asit başlandı.2 adet kullanımından sonra masif hematüriyle 

kliniğe başvurdu.Tetkiklerinde;WBC:6,04  10^3/microL ,HBG:6,9 g/Dl,  HTC:%19,5 PLT:356 10^3/microL, 

Glu:79mg/dL ,üre:38 mg/dL ,cr:2,69mg/dL ,alb:4,7mg/dL , 

Na:136mmol/L ,K:4,4mmol/L ,Cl:96mmol/L,Ca:8,8mmol/L, ast:22U/L ,alt:20U/L ,ggt:47 U/L,CK :79U/L , 

PT:12,8sn ,APTT:31,1sn ,INR:1,10 olarak tespit edildi.Hospitalize edilerek ,total  500 mg traneksamik asit 

yaklaşık 10 dakikada intavenöz infüzyon şeklinde uygulandı.Hemoglobin düşüklüğü nedeniyle aralıklar halinde 

2 ünite eritrosit transfüzyonu verildi.Takiplerinde masif hematürisi  düzeldi.Asetilsalisilik asit kullanımı 

sonlandırılarak önerilerle taburcu edildi. 

Tartışma: Von gierke hastalığında mikroalbuminüri ve proteinüri görülmekte ve glomerülo-tübüler fonksiyon 

bozukluğuna bağlı renal parankimal hastalık gelişebilmektedir.Ancak vakamızda  hastanın düzenli takiplere 

gelmemesi ve renal biobsi yapılmadığı için kronik böbrek hastalığının ,von gierke hastalığına bağlı olduğunu 

bilmemekteyiz.Yine ,Von gierke hastalığında, trombosit agregasyon defektleri nedeniyle spontan burun 

kanamaları ve mikrotravmalar sonucu uzayan kanamalar görülmektedir.Vakamızda da kateter takılması gibi 

invazif bir işlemden sonra uzayan kanamalar görülmüş ve trombosit agregasyon bozukluğu tespit 

edilmiştir.Sonrasında yaklaşık 6 ay gibi bir sürede kateter ile hemodiyalize devam edildi ve  herhangi bir kanama 

komplikasyonu izlenmedi.Üre değerleri stabil seyretti, Kt/V:1,74 olarak ölçüldü ve diyaliz yetersizliği 

yoktu.Üremik toksinlere bağlı trombosit fonksiyon bozukluğu düşünülmedi.Sol radiyal A-V fistül açıldıktan 

sonra primer profilaksi amaçlı asetilsalisilik asit başlandı.Hasta 2 adet kullanımdan sonra masif hematüriyle 

kliniğe başvurdu.Hemoglobin değerinde belirgin bir düşme izlendi.Trombosit sayısı normaldi. Asetilsalisilik asit 

trombosit agregasyon defektini presipite ederek kanamaya neden oldu.aPTT düzeyininde normal olması heparine 

bağlı kanama olmadığını gösterdi.Literatürde,Von gierke hastalarında asetilsalisilik asit kullanımına bağlı masif 

hematüri vakası daha önce rapor edilmemiştir.İlk defa biz böyle bir vakayı rapor ettik. Hasta masif hematüriyle 

başvurdu,ancak karşımıza intrakraniyal kanama,gastrointestinal sistem kanamaları gibi daha ciddi klinik 

tablolarla da gelebilirdi. Bu yüzden Von Gierke hastalarında  asetilsalisilik asit kullanımında son derece dikkatli 

olunmalıdır. 

Sonuç: Sık kullanılan ve yan etkisi az gibi görünen düşük doz asetil salisilik asit tedavisi Von Gierke hastalığı 

olanlarda katastrofik kanamaya neden olabileceği göz önünde tutulmalıdır. 

Anahtar sözcükler: Vongierke hastalığı,kronik böbrek yetmezliği,asetilsalisilik asit kullanımı, masif hematüri 

SS-312 

IS THE USE OF ACETYLSALICYLIC ACID IN VON GIERKE 

PATIENTS DANGEROUS? 
Introduction: VonGierke disease is an autosomal recessive Type-1 glycogen storage disease caused by glucose-

6-phosphatase deficiency. In case of G6Pase deficiency, glucose-6-phosphate cannot turn into glucose, it shifts to 

other metabolic pathways and forms clinical and laboratory findings of the disease. In patients, hepatomegaly, 

lactic acidosis and hypoglycemia are observed. In addition, stone baby face, body type obesity, decreased muscle 

mass, hydronephrosis, hyperlipidemia and uric acid height together with neutropenia, neutrophil and monocyte 

dysfunction and recurrent infections develop. Demonstration of enzyme amounts and liver biopsy are essential in 

diagnosis. Long-term complications include osteoporosis, liver adenoma, growth retardation, puberty delay, 

proteinuria and related renal parenchymal disorders. In addition, due to platelet adhesion defects, there is a 

prolonged bleeding due to nasal bleedings and microtrauma. In this case, the patient who was followed up with 

the diagnosis of Vongierke and who had hemodialysis three times a week because of end-stage renal disease was 

evaluated to have applied to the clinic with massive hematuria as a result of the use of acetylsalicylic acid. 

Case: 27-year-old male patient with a diagnosis within the Vongierk, the clinical results of the use of 

acetylsalicylic acid was admitted with massive hematuria. After a 6-7-month-old infant with frequent episodes of 

hypoglycemia and hepatosplenomegaly, liver biopsy was performed and glucose-6 phosphatase deficiency was 

determined and he was diagnosed as type-1 glycogen storage disease. The patient, who did not attend her follow-

up regularly and was admitted to hospital in April 2016, had a creatinine level of 5 mg / dL. He was diagnosed 
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with chronic kidney disease by using other laboratory findings and imaging methods. In May 2018, end-stage 

renal failure developed and hemodialysis was planned for replacement. And the right jugular catheter was 

inserted in a permanent tunnel. However, prolonged hemorrhage occurred after the procedure. Platelet 

aggregation disorder was detected in the tests performed for cannulation and diathesis (Table 1). 

Table 1: Laboratory tests after catheter procedure 

    

 

WBC:7,31   

10^3/microL 

 

HB:9 gr/dL 

 

HCT:27,1 % 

 

PLT:354 

10^3/microL 

 

 

Glu:79mg/dL 

 

üre:38 mg/dL 

 

cr:2,69mg/dL 

 

alb:4,7mg/dL 

 

Na:136mmol/

L 

 

K:4,4mmol/L 

 

 

 

Cl:96mmol/L 

 

Ca:8,8mmol/

L 

 

ast:22U/L 

 

alt:20U/L 

 

ggt:47 U/L 

 

CK:79U/L 

 

PT:11,8 sec (10,4-

12,6)(Normal) 

 

aPTT:31,sec 

(22,5-32)(Normal) 

 

INR:1,00 (0,8-

1,2)(Normal) 

  

Aktive PTT 

MIX :28,3 sec 

(25-42)(Normal) 

 

 

APTT MIXING 

Kontrol :25,3 sec 

(25-40) (Normal) 

 

Fibrinojen:467,39 

(180-

350 %)(Normal) 

 

 

Vonwillebrand 

faktör 

antijen :96,3 

(50-

160 %)(Normal 

) 

         

Antifaktör 10a 

aktivitesi :0,14 

(0-0,1)(Yüksek) 

 

v-WF 

(R.CoFactor) :1

25,30 (50-

160)(Normal) 

 

v-WF 

(R.CoFactor) :8

5,7 sec (50-

160)(Normal) 

 

Faktör 

8:135,7(70-

140 %)(Norm

al) 

 

Faktör 8 

inhibitör :0,00 

 

Faktör 

9 :117,5(60-

170)(Normal) 

 

Faktör 

11 :96,9 (70-

120 %)(Norm

al) 

 

Faktör 12: 

103,4 (70-

150 %)(Norm

al) 

 

ADP(2microM) Abnormal  

                             

ADP(6microM) Abnormal 

 

Epinefrin  Abnormal 

 

Kollajen (1microg/mL) 

Normal 

 

KollajenADP :148sn (65-

125) (High) 

 

Kollajen/Epi:210 sn (85-

157)(High) 

 

Ristosetin (0,5 mg/ml) 

( Low dose) :Normal 

 

Ristosetin (1,25 

mg/ml)(Normal 

dose) :Normal 

 

The patient continued hemodialysis for 6 months with a permanent jugular catheter and there were no bleeding 

complications. Hemodialysis was decided to continue with fistula and left radial A-V fistula was opened and 

acetylsalicylic acid was started for primary prophylaxis. He was admitted to the clinic with massive hematuria 

after 2 pcs. WBC: 6,04 10 ^ 3 / microL, HBG: 6,9 g / Dl, HTC: 19,5% PLT: 356 10 ^ 3 / microL, Glu: 79mg / 

dL, urea: 38 mg / dL, δ cl: 96mmol / L, Ca: 8,8mmol / L, sub: 22U / L, Cr: 2,69mg / dL, alb: 4,7mg / dL, Na: 

136mmol / L, Lower: 20U / L, ggt: 47 U / L, CK: 79U / L, PT: 12.8sec, APTT: 31.1s, INR: 1.10. A total of 500 

mg tranexamic acid was administered intravenously in approximately 10 minutes by hospitalization. 2 units of 

erythrocyte transfusion was given in intervals due to low hemoglobin levels. During his follow-up, his massive 

hematuria improved and he was discharged with recommendations. 

Discussion: In vongierke disease, microalbuminuria and proteinuria are seen and renal parenchymal disease can 

develop due to glomerulo-tubular dysfunction. However, in our case, we do not know that chronic kidney 

disease is due to vongierke disease because the patient is not followed up regularly and renal biopsy is not 

performed. Again, due to platelet aggregation defects in Vongierke's disease, spontaneous nosebleeds and 

microtraumas have been seen. In our case, prolonged hemorrhages after invasive procedure such as catheter 

insertion were observed and platelet aggregation disorder was detected. Hemodialysis with catheter was 

continued for about 6 months and no bleeding complications were observed. Urea values were stable, Kt / V: 

1.74 and there was no dialysis failure. Thrombocyte dysfunction due to uremic toxins was not considered. After 

opening the left radial A-V fistula, acetylsalicylic acid was started for primary prophylaxis. The patient was 

admitted to the clinic with massive hematuria after 2 operations. A significant decrease was observed in the value 

of hemoglobin. Acetylsalicylic acid precipitated platelet aggregation defect and caused bleeding. The normal 

aPTT level showed no heparin-induced bleeding. In the literature, the case of massive hematuria due to 

acetylsalicylic acid use in Vongierke patients has not been reported previously. For the first time we have 

reported such a case. The patient presented with massive hematuria, but could also present with more severe 

clinical manifestations such as intracranial hemorrhage and gastrointestinal bleeding. Therefore, extreme care 

should be taken in the use of acetylsalicylic acid in patients with VonGierke.  

Conclusion: It should be kept in mind that low-dose acetylsalicylic acid treatment, which seems to be the least 

common side effect, may cause catastrophic bleeding in patients with VonGierke disease. 

Key words: Von Gierke disease, chronic renal failure, acetylsalicylic acid use, massive hematuria  
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TÜRK TOPLUMUNDA ERKEKLERDE GEÇ ADÖLESAN ERKEN 

ERİŞKİN DÖNEM İDİOPATİK SKOLYOZ PREVALANSI 

Mutlu AKDOĞAN*, H. Atıl Atilla* 

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji 

Kliniği 

 

Amaç: Adölesan idiopatik skolyoz hakkında çeşitli prevelans çalışmaları yapılmasına rağmen erişkin 

skolyozunun Türk toplumunda sıklığı hakkında fazla çalışma bulunmamaktadır. Adölesan dönem sonrası erken 

erişkinlik çağında olan omurga eğriliklerinin toplumda görülme sıklığının ve tedavisinin adölesan gibi mi yoksa 

erişkin gibi mi sınıflandırılacağı konusu tartışmalıdır.  

Gereç ve Yöntemler: Hastanemiz etik kurul onayı sonrasında asemptomatik sağlık taraması yapılan genç 

erişkin bireylerde skolyoz prevelansını bulmak amacıyla 2018 yılı içerisinde hastanemize sağlık kurulu raporu 

almak amacıyla başvuran 17-22 yaş arası hastaların akciğer ve direkt üriner sistem grafileri iki ortopedi uzmanı 

tarafından tarandı. Postür bozukluğu olan 22 hastanın radyografileri çalışma dışı bırakıldı.   Çalışmaya 2686 

hastanın 5328 radyografisi dâhil edildi.  

Bulgular:  Tüm hastalar erkekti ve hastaların yaş ortalamaları 18.63( 17-21) aralığındaydı. Omurga eğriliği olan 

hasta sayısı 335 olarak bulundu (%12.5).  Eğrilik olarak cobb açısı 5 derece üzeri olan bireyler ölçüldü. 10 

derece üzeri eğriliği olan hastaların oranı ise( %7.1) olarak bulundu (191 hasta).  

Sonuç: Herhangi bir hastalığa bağlı çekilen radyografiler yerine tarama amacıyla çekilen radyografilerde 

çalışmanın yapılması toplumdaki omurga eğriliğinin oranını verme açısından önem taşımaktadır. Öte yandan bu 

bireylerin güvenlik güçlerinde istihdam edilmek üzere sağlık testlerine yönlendirmeleri nedeni ile hastaların 

hepsinin erkek olması çalışmanın zayıf yönü olup bu çalışmada kadınlara yönelik bir prevelans verilememiştir. 

Çalışmamızın bir diğer bulgusu da 10 derece üstü eğriliklerin diğer adölesan dönem çalışmalarına göre yüksek 

erişkin skolyoz verilerine göre de düşük olmasıdır. Ayrıca 10 derece altı eğriliklerin sağlıklı erkek 

bireylerde %5.4 gibi yüksek oranda bulunması skolyoz tanımına girmemesi ve ilerleyen yaşla birlikte 

eğriliklerin prevelansının artması nedeni ile askeri eğitimlere ve okullara alınmama kriteri olarak 17-21 yaş 

grubu erkeklerde kullanılmasının uygun olmadığıdır.   

Anahtar Kelimeler:  Erişkin, Adölesan, Erkek, Skolyoz, Prevelans 

SS-314 

THE PREVALENCE OF IDIOPATHIC SCOLIOSIS AT EARLY ADULT 

AND LATE  ADOLESCENT PERIODS IN  HEALTY TURKISH MALES 
 Objective: Although there are several studies on adolescent idiopathic scoliosis, there is not much study on the 

prevalence of adult scoliosis in Turkish population. The prevalence and treatment of spinal curvatures in the 

early adulthood period after adolescence is controversial. So these group of individuals mostly classified and 

diagnosed according to adolescent and childhood guidelines. In order to establish the prevalence of early adult 

and late adolescent spinal curvatures in Turkish population a Study was designed.  

Methods: After the local ethic committee approval. The lung and direct urinary system radiographs of the 

healthy individuals who were referred to our hospital for military health screening tests during 2018 were 

examined by two orthopedic surgeons. Radiographs was examined by the aim of finding the prevalence of 

scoliosis in the young adult subjects who are asymptomatic. Radiographs of 22 patients with posture disorder 

were excluded from the study. The study included 5328 radiographs of 2686 patients. 

Results: All patients were male and the mean age of the patients was 18.63 (17-21). Individuals with a cobb 

angle above 5 degrees were recorded. The number of patients with spinal curvature was found to be 245 (9.1%). 

The rate of patients with curvature above 10 degrees (scoliosis) was 3.7% (101 individuals). 
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Conclusion:  In terms of giving the real ratio of spinal curvature in the society, the use of radiographies taken for 

screening instead of using X-rays taken for any disease is important because these individuals were referred to 

have health screening tests to be employed in the security forces. On the other hand, the fact that all of the 

patients are male is the weakness of this study. The main finding of our study is that the prevalence of the 

curvatures above 10 degrees is lower than the other adolescent studies but higher than adult scoliosis reports. In 

addition, in military health screening exams, it is not suitable to use the criteria of having spinal curvature lower 

than 10 degrees for screen out of the male individuals between 17-21 age group contrary to preadolescent 

candidates. Since there is a high rate of under 10 degrees’ curvatures in healthy male individuals in this age 

group as high as 5.4%. These degrees do not fall into the definition of scoliosis and the prevalence of curvatures 

increases with age. 

KeyWords: Adult, Adolescent, Male, Scoliosis, Prevalence 
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HEMOFİLI A HASTALARINDA İNTRAKRANYAL KANAMA 

YÖNETİMİ 
Mustafa ARAS
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, Şükrü ORAL
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, Abdulbaki YÜCEER
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*Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Nöroşirürji A.D 

**Kayseri Şehir Hastanesi Nöroşirürji A.D 

*** Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.D 

Giriş: Hemofili hastalarında kafa travması sonucu gelişen intrakranyal kanamalar en önemli mortalite ve 

morbidite nedenidir. Bu hastalarda santral sinir kanaması görülme insidansı %3-8 arasındadır.  Mortalite oranı 

yaklaşık %20-30 civarındadır. Hemofili hastalarında bütün kafa travmaları veya şiddetli baş ağrısı gibi klinik 

durumlar intrakranyal kanama olduğu varsayılarak tedavi edilmesi gerekir. Bu çalışmada  travma sonucu 

intrakranyal bölgede kanaması olan ve kliniğimizde takip ve tedavisi yapılan 7 adet hemofili A hastasına ait 

deneyimlerimiz paylaşılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 2010 ve 2019 yılları arasında  kliniğimizde pediatrik yaş grubunda  intrakranyal bölgede 

kanaması olan  7 adet  hemofili A hastasına ait klinik ve radyolojik bulgular retrospektif olarak incelenmiştir. Bu 

hastalara ait demografik bilgiler, faktör 8 düzeyleri, klinik bilgiler ve prognoz Tablo 1’ de gösterilmiştir. 

Hastalarımızın, 4’ü intrakranyal kanama nedeniyle ameliyat edilirken diğer 3 hasta ise konservatif tedavi 

uygulanarak takip edilmiştir. Hastaların takiplerinde Hemoglobin, aPTT ve Faktör 8 düzeyleri belirli aralıklarla 

izlenmiştir. Faktör 8 düzeyi (Verilecek Faktör Miktarı= Hedef düzey – Hastanın Faktör Düzeyi X kg X 0.5) 

(İÜ/kg) formülüne göre hesaplanarak uygulanmıştır. İntrakranyal kanama takipleri ise düzenli periyodlarla 

çekilen Beyin Tomografisi ile yapılmıştır. Resim 1 ve Resim 2 de ameliyat yapılan ve konservatif tedavi 

uygulanarak takip edilen iki olgu örneği gösterilmiştir.  

Olgu 1: 8y/Erkek hasta şuur kaybı nöbet ve kusma şikayeti ile acil servise başvurmuş. GKS:9 Beyin BT de 

intraparankimal ve epidural hemoraji vardı. Ölçülen faktör 8 düzeyi %0.6  aPTT=84. Hastaya Faktör 8 

replasmanı yapılırken klinik durumda gerileme olması nedeniyle çekilen BT de kanama boyutlarında artış 

izlendi ve hasta acil şartlarda operasyona alındı ve kanamalar boşaltıldı. Faktör 8 replasmanına postoperatif 

dönemde devam edildi. 41 gün hastanede kalan hastanın Faktör 8 düzeyleri %60 ve üzerinde tutuldu.  Hasta 

tedavi sonrasında sekel ile taburcu edildi. 

Olgu 2: 5y/Erkek Hasta kusma ve baş ağrısı şikayeti ile acil serviste değerlendirildi. GKS:14 Beyin BT de 

intraparankimal hemoraji vardı. Ölçülen faktör düzeyi %0.9. Hastaya hemen faktör 8 replasmanı verildi ve 

hospitalize edildi. 23 gün hastanede takip edilen hastanın faktör düzeyleri yakın takip edilerek %60 ve üzerinde 

tutuldu. Tedavi sonrasında hematom rezorbsiyonu olan hasta sekelsiz taburcu edildi. 

Sonuç: Bu çalışmada 7 hastanın 2 tanesi ex olmuş, 1 hastamız sekel ile (serebral palsy), diğer 4 hastamız normal 

olarak tedavi edilmiştir.  Bu hastalar acil servislerde travma nedeniyle karşımıza gelen özellikli hastalardır. 

Kanama bozukluğu olan hastalarda intrakranyal kanamanın erken teşhis ve tedavisi çok önemlidir. Faktör 8 

replasmanı bu hastalarda acil servislerde radyolojik tetkik ve konsültasyonlardan önce yapılmalıdır. Takip ve 

tedavilerinde faktör 8 düzeyinin normal sınırlara getirilmesi temel amaç olmalıdır. Normal Faktör 8 seviyelerine 

ulaşıldığında kranyal cerrahi işlemler rahatlıkla uygulanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Hemofili A, İntrakranyal Kanama, Faktör 8 

SS-315 

INTRACRANIAL HEMORRHAGE MANAGEMENT IN HEMOPHILIA 

A PATIENTS 

Introduction: Intracranial hemorrhage as a result of head trauma in hemophilia patients is the most important 

cause of mortality and morbidity. The incidence of central nerveus system bleeding in these patients is between 

3% and 8%. The mortality rate is approximately 20-30%. In hemophilia patients, clinical conditions such as head 

traumas or severe headache should be treated by assuming intracranial bleeding. In this study, 7 hemophilia A 
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patients who had bleeding in the intracranial region as a result of trauma and followed up and treated in our 

clinic were shared our experiences. 

Materials and Methods: Between 2010 and 2019, clinical and radiological findings of 7 haemophilia A patients 

with intracranial hemorrhage in the pediatric age group were evaluated retrospectively in our clinic. 

Demographic and clinical information, factor 8 levels, and prognosis of these patients are shown in Table 1. The 

four of the patients were operated for intracranial hemorrhage, the other  patients were followed up with 

conservative treatment. Hemoglobin, aPTT and Factor 8 levels were monitored at regular intervals. Factor 8 

level (Factor Amount to be Given = Target level - Factor Level of the patient was calculated  X kg X 0.5) (IU / 

kg). Intracranial hemorrhage follow-ups were performed by regular CT scan. In Figure 1 and Figure 2, two cases 

which were followed and treated by conservative treatment were shown. 

Case 1: The 8y / male patient presented to the emergency department with the complaint of seizure and 

vomiting. GCS: 9 The brain had intraparancymal and epidural hemorrhage at CT. Measured factor 8 level 0.6% 

aPTT = 84. WhenFactor 8 was given to the patient because of a regression in the clinical condition, The 

hematoma sizes increased in the CT scan and the patient was operated under emergency conditions and the 

bleeding was evacuated. Factor 8 replacement was continued in the postoperative period. The patient remained 

at the hospital for 41 days and his Factor 8 levels were kept at 60% and above. The patient was discharged with 

sequelae after treatment. 

Case 2: 5y / Male. The patient was evaluated in the emergency room with vomiting and headache. GKS: 14. The 

brain had intraparenchymal hemorrhage at CT. Measured factor level was 0.9%. The patient was immediately 

given factor 8 replacement and was hospitalized. The factor levels of the patient, who were followed in the 

hospital for 23 days, were kept close to 60%. After treatment, the patient with hematoma resorption was 

discharged without sequelae. 

Conclusions: In this study, 2 of 7 patients were ex, one patient was treated with sequelae (cerebral palsy) and the 

other 4 patients were treated as normal. These patients are patients with trauma in emergency departments. Early 

diagnosis and treatment of intracranial hemorrhage is very important in patients with bleeding disorders. Factor 

8 replacement should be performed in these patients prior to radiological examinations and consultations. The 

main objective should be to bring factor 8 level to normal limits in their follow-up and treatment. When normal 

factor 8 levels are reached, cranial surgical procedures can be performed easily. 

Tablo 1 

Age/Sex Factor 

VIII 

Level(%) 

GCS Presenting Symptom Type of intracranial 

hemorrhages 

Prognosis Hospital 

length of 

stay(day) 

Cost($) 

14/M 2,5 8  vomiting,irritability,seizure subdural surgery/no sequel 54 9600 

5/M 0,9 13 vomiting,headache intraparenchymal 

hemorrhage 

no sequel 23 2250 

8/M 0,6 9 vomiting, seizure, decrease 

of consciousness 

intraparenchymal 

hemorrhage,epidural 

Surgery/speech 

defect, sided 

weakness, spasticity, 

seizure 

41 7620 

16/M 2,3 3 loss of consciousness, 

seizure 

intraparenchymal and  

intraventricular 

hemorrhage, 

died 15 4150 

6/M 1,6 14 headache epidural Surgery/no sequel 19 2300 

11/M 2,9 5 loss of consciousness, 

seizure 

intraparenchymal and  

intraventricular 

hemorrhage 

died 62 10200 

9/M 1,3 14 vomitting, headache subdural Surgery/no sequel 21 2450 

 

 



 

 449 
 

Resim 1 

 

 

 

Resim 2
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Grafik 1 

 

 

Tablo 1: Hastalara ait demografik ve klinik bilgiler 

Resim 1: Hastanın acile gelişinde beyin tomografisi(A) 3.saatte çekilen Beyin BTsi(B) Postoperatif 1.saat 

kontrol Beyin BT(C) Postoperatif 7.gün Beyin BT(D) Postoperatif 1. Ay Kontrol Beyin BT(E) 3.ay kontrol 

Beyin BT(F) Postoperatif 6.ay kontrol Beyin BT(G) 

Resim 2: Acil servise başvuru anında çekilen Beyin BT(A) 6.saat kontrol Beyin BT(B) Takipte 7.gün kontrol 

Beyin BT(C) 14.gün kontrol Beyin BT(D) 1.ay takipte kontrol BT(E) 3.ay kontrol Beyin BT(F) 6.ay kontrol 

Beyin BT(G) 

Grafik 1: Birinci olgudaki hastaya ait Faktör 8, aPTT, PT ve Hemoglobin takip değerleri  
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AÇIK GÖZ YARALANMALARINDA 20 GAUGE İLE 

TRANSKONJONKTİVAL(23,25G) PPV SİSTEMLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Soner GÜVEN
* 

*
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Göz Servisi, Kayseri 

 

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız kliniğimize başvuran açık glob yaralanmalı (AGY) hastaların epidemiyolojik 

ve klinik özelliklerini belirlemek, iki farklı pars plana vitrektomi (PPV) yöntemini (20 G ve transkonjonktival 

(23,25G) karşılaştırmak ve tedavi sonuçları ile prognostik faktörleri incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 1998-Ocak 2016 arası AGY nedeniyle başvuran 633 hastanın 787 gözü bu çalışmaya 

alınmıştır. Hastaların demografik özellikleri, muayene bulguları, yapılan tedaviler kaydedilmiştir. Sonuçlar iki 

PPV (20 G ve transkonjonktival PPV) grubu arasında karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları 24,37±11,1 (1-80 yaş) olup, ortalama takip süreleri 8,2±15,2 ay (1-180 ay)  

ve erkek/kadın oranı 18,6/1’dir. Olgularımızın %48,2'si terörle ilişkili yaralanmalardır. Göz içi yabancı cisim 

(GİYC) (%42.1) ve penetran (%36.5) yaralanmalar en sık yaralanma tipi olarak bulunmuştur. Mayın (%26,6) ve 

el bombası (%13.9) en sık yaralanma nedeni iken en sık yaralanmanın 19-50 yaş grubunda olduğu (%89.5) 

saptanmıştır. Olguların %51.2’sinin zon 1+2+3 yaralanma ve %69.3'ünün oküler travma skoru (OTS) kategori 1 

ve 2 'de olduğu görülmüştür. Eşlik eden en sık ön segment bulguları, kornea laserasyonu (%53.2), kornea ödemi 

(%51.2) iken arka segmentte vitre içi hemoraji (VİH) (% 58.1) ve  retinal hemoraji (%49.5) olmuştur. 

Eviserasyon veya enükleasyon oranımız %11.9 olarak saptanmıştır. Olgularımızdan 419 göze (%53.3)  PPV 

uygulanmış olup PPV öncesi ve sonrası fonksiyonel başarı oranı %17.6’dan %37.1’e yükselmiştir (p<0.001). 20 

G PPV grubunda  fonksiyonel başarı %31.9 iken transkonjonktival PPV grubunda %44.8 olarak bulunmuştur ve  

aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.007). Anatomik başarı (p:0.617) ve endoftalmi 

(p:0.358) yönünden iki PPV grubu arasında anlamlı fark saptanmadı. 

Sonuç: Cerrahi tedavi sonrası fonksiyonel başarısızlığı en çok etkileyen faktörler  başlangıç görme keskinliği 

(BGK) <0.1 olması, zon 3 yaralanma , OTS kategori 1 olması ve ilave PPV uygulanması olarak bulunmuştur. 

Transkonjonktival PPV 20 G grubuna göre fonksiyonel başarı yönünden farklı olmasına rağmen anatomik başarı 

ve endoftalmi oranları benzerdi. 

Anahtar Kelimeler: Açık Göz Yaralanmaları, 20 G Pars Plana Vitrektomi, Transkonjonktival (23,25 G) PPV 

 

SS-316 

COMPARISON OF 20 GAUGE PPV WITH 

TRANSCONJUNCTIVAL(23,25 G) PPV IN OPEN GLOBE INJURIES 
Aim:The purpose of our study is to compare the treatment results of two different pars plana victrectomy 

procedures (20 G and transconjunctival (23-25G) and assess the prognostic factors in open globe injury (OGI). 

Material and Methods: We analyzed  787 eyes of 633 patients with OGI between January 1998-January 2016 

retrospectively. Patient demographics, ocular findings, surgeries were recorded and compared between two PPV 

groups.  

Results: Average age was 24,37±11,1 (1-80 years), the average follow-up period was 8,2±15,2 (1-180 months) 

months and male/female ratio was 18.6/1  respectively. Forty-eight point two (%48.2) percent of our cases were 

terror-related OGI. We found the mostly encountered type of injury were intra ocular foreign body (IOFB) 

(%42.1) and penetrating injury (%36.5). The most frequent causes of injury were due to land mines (%26.6) and 

hand grenades (%13.9). Our OGI cases were clustered in the 19-50 age group (%89.5). We found that %69.3 

and %51.2 of cases were in OTS category 1 and 2 and zone 1+2+3 injury respectively. The most common 
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findings were corneal laceration (%53.2) and corneal edema (%51.2) in anterior segment and vitreous 

hemorrhage (VIH) (%58.1) and retinal hemorrhage (%49.5) in the posterior segment. We detected our 

eviceration/enucleation rate as %11.9. Four hundred nineteen eyes (%53.3) had undergone PPV. Functional 

visual acuity gain ratio after PPV raised from %17.6 to %37.1(p<0.001). Functional success rates were  %31.9 

and  %44.8 in 20 G PPV and  transconjunctival PPV groups respectively (p=0.007). The groups were similar 

according to anatomical success (p: 0.617) and endophthalmitis rates (p:0.358).  

Conclusion: We discovered that initial visual acuity <0.1, zone 3 injury, OTS category 1 and additional 

procedures of PPV are the most effective prognostic factors on functional unsuccess. The groups differed by 

functional success but were similar accordıng to anatomical success and  endophthalmitis rates. 

Key Words: Open Globe Injury, 20 G Pars Plana Vitrectomy, Transconjunctival (23,25 G)Pars Plana 

Vitrectomy 
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DİYABETİK RATLARDA SOLANUM NİGRUM BİTKİ EKSTRESİNİN 
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Amaç: Diabetes mellitus kronik metabolik bir hastalıktır; küresel olarak beşinci ölüm nedeni olarak görülmektedir. 

Çeşitli bitkisel özlerin ekstraktları kullanılmış, diyabet ve komplikasyonları üzerinde potansiyel terapötik etkilere 

sahip olduğu gösterilmiştir. Solanum nigrum Linn'den (European black nightshade) elde edilen ekstraktların, farklı 

kanser tiplerine karşı anti-tümör etkinliği ve diyabete karşı önemli antidiyabetik etkinlik sergilediği rapor edilmiştir. 

Deneysel diyabet modelinde Solanum nigrum (SN) bitki ekstresinin diyabetin  özellikle en önemli hedef 

organlarından biri olan böbrek dokusu üzerine etkilerinin tespiti amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntem: Çalışmada 28 adet erkek rat dört gruba ayrılmıştır; kontrol (K), diyabet oluşturulup SN 

verilmeyen (D), diyabet oluşturulup SN verilen  (DSN) ve SN verilen grup (SN). SN ekstraktı distile suda 

çözündürülmüştür. SN 28 gün boyunca her gün 250 mg/kg oral gavaj yöntemi ile SN ve DSN grubundaki ratlara 

verilmiştir. Yapılan nekropsi sonucu dokulara histopatolojik ve immünohistokimyasal değerlendirme için rutin doku 

takibi yapılmış ve boyanmıştır. Işık mikroskobunda incelenen kesitler lezyonlara göre yok(-), hafif (+), orta (++) ve 

şiddetli (+++) olarak değerlendirilip fotoğraf çekilmiştir. 

Bulgular:  Bitki ekstresi verilen diyabetli ratların böbrek dokularında diabet grubunda görülen dejeneratif nekrotik 

değişikliklerin anlamlı ölçüde azaldığı, tubulus epitellerinde hafif düzeyde intrastoplazmik caspase3 ekspresyonu ve 

şiddetli düzeyde stoplazmik Bcl2 ekspresyonu belirlenmiştir. 

Sonuç:  SN ekstresinin oksidatif stresi iyileştirme yeteneğine sahip olduğunu, tedavide başarılı olduğu gösterilmiştir.  

Bu proje Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 17/238 

proje numarası ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Solanum nigrum, böbrek, immünohistokimya 

 

SS-317 

THE EFFECT OF SOLANUM NIGGRUM PLANT EXTRACT ON 

KIDNEY IN DIABETIC RATS 

Aim: Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease; it is seen as the fifth cause of death globally. Extracts of 

various herbal extracts have been used, and have been shown to have potential therapeutic effects on diabetes and its 

complications. Extracts from Solanum nigrum Linn (European black nightshade) have been reported to exhibit 

significant antidiabetic activity against diabetes and antitumor activity against different types of cancer. The aim of 

this study was to determine the effects of Solanum nigrum (SN) plant extract on kidney tissue, which is one of the 

most important target organs of diabetes. 

Material and Method:  In the study, 28 male rats were divided into four groups; control (K), experimental diabetes 

(D), experimental diabetes and given SN (DSN) and SN-administered group (SN).The SN extract was dissolved in 

distilled water. Extract was administered by oral gavage to rats in the SN and DSN groups (250 mg/kg for 28 days). 

Histopathological and immunohistochemical evaluation of the necropsy tissues were performed and stained. The 

sections examined in the light microscope were evaluated as (-), mild (+), moderate (++) and severe (+++) according 
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to the lesions and a photograph was taken. 

Results: It was determined that degenerative necrotic changes in diabetic group were significantly reduced in renal 

tissues of diabetic rats given plant extracts, mild intrastoplasmic caspase3 expression in tubulus epithelium and 

severe cytoplasmic Bcl2 expression. 

Conclusion: It has been shown that SN extract has the ability to improve oxidative stress and is successful in 

treatment. 

Anahtar Kelimeler: Diabetes, Solanum nigrum, kidney, immunohistochemistry 
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İLEAL KİTLEYİ TAKLİT EDEN TAHTA PARÇASINA BAĞLI İLEAL 

PERFORASYON OLGUSU 
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji bölümü, Diyarbakır 

 

Amaç: Barsaklarda yabancı cisim durumlarında akut batın bulgularıyla acil servislere başvuru, sık karşılaşılan 

bir durumdur. Yutulan yabancı cisimlerin coğu, herhangi bir problem oluşturmadan dışkı ile dışarı atılır ve 

sadece %1’i sıklıkla ileum düzeyinde olmak üzere sindirim sisteminde perforasyona neden olur. Biz bu yazıda 

acile akut batın kliniği ile başvurmuş hastada ultrason da (usg) ileal kitleyi taklit eden tahta parçasına bağlı 

perforasyon olgusunu, Bilgisayarlı tomografi (Bt) görüntüleriyle sunmayı amaçladık. 

Olgu: 51 yaşında kadın hasta 2 gündür şiddeti gittikçe artan karın ağrısı şikayeti ile acile başvurdu. Hastanın 

Hastaya direk grafi, usg ve bt tetkikleri yapıldı. Usg tetkikinde ileumda yaklaşık 6 cm lik segmentte en kalın 

yerinde 8 mm ye ulaşan nispeten simetrik duvar kalınlaşması, ve bu düzeyde mezenterik ekojenite artışı 

mevcuttu. İleal kitle şüphesiyle çekilen kontrastlı batın pelvik bt de; ileumda komşu mezenterik yapıda dansite 

artışının eşlik ettiği yaklaşık 6 cm lik segmentte simetrik duvar kalınlık artışı ve bu düzeyde ileum lümeninde 

duvarı boylu boyunca kat eden yaklaşık 4 cm uzunluğunda hiperdens yabancı cisim görünümü mevcuttu. Ayrıca 

bu düzeyde mezenterde ve karaciğer anteriorunda milimetrik serbest hava değerleri saptandı. Hasta opere edildi 

ve yabancı cismin tahta parçası olduğu anlaşıldı. 

Tartışma: Yabancı cisim yutulması perforasyon, kanama, tıkanma ve hatta sepsis dahil olmak üzere çeşitli 

gastrointestinal sistem komplikasyonlara neden olabilir. En fazla yutulan yabancı cisimler, gastrointestinal 

sistemden herhangi bir komplikasyon olmadan geçerler, bu nedenle perforasyon nadir görülür. Bt de yabancı 

cismin kendisi görüntülenemezse bile yabancı cisim alımına işaret eden bazı bulgular vardır. Bunlar; intestinal 

duvar kalınlaşması, bölgesel mezenterik infiltrasyon, lokalize pnömoperiton veya apsedir. Bizim olgumuzda 

intestinal duvar kalınlaşması, bölgesel mezenterik infiltrasyon, lokalize pnömoperiton bulguları da mevcuttu.  

Sonuç: Gastrointestinal sistemde yabancı cisimlerde usg ilk modalite olmakla birlikte çoğu zaman usg yabancı 

cismi tanımlayamamaktadır. Bilgisayarlı tomografi yabancı cismi görüntülemede, lokalize etmede, ve buna bağlı  

komplikasyonlarını tanımlamada önemli bir modalitedir. 

 

Anahtar kelimeler:  İleum, yabancı cisim, tahta parçası, bilgisayarlı tomografi 

 
Resim : İleumda yabancı cisim, ileal duvar kalınlık artışı ve çevre mezenterde dansite artışları 

SS-318 

ILEAL PERFORATION DUE TO WOODEN PİECE MIMICKING 

ILEAL MASS 



 

 456 
 

Introduction: Application to emergency services is a common condition in acute foreign bodies in bowel cases. 

In this article, we aimed to present the ct images of the case of ileal perforation due to a piece of wood, which 

mimics the ileal mass in us 

Methods: A 51-year-old female patient was admitted to the emergency department with the complaint of 

abdominal pain for 2 days. The patient underwent direct graphy, ultrasonography (us) and ct tests. 

Results: In Us; there was a relatively symmetric wall thickening in the 6 cm segment in the ileum and 8 mm in 

the thickest part, and an increase in the mesenteric echogenicity at this level. In Ct; there was a symmetrical wall 

thickness increase in the approximately 6 cm segment accompanied by an increase in the density of the adjacent 

mesenteric structure in the ileum, and a hyperdense foreign body appearance of approximately 4 cm in length in 

the ileum lumen., millimeter free air values were detected at this level in the mesentery and at the anterior of the 

liver. The patient was operated and it was understood that the foreign body was a piece of wood. 

Discussion: Swallowing foreign body may cause complications of various GI system including perforation, 

bleeding, obstruction and even sepsis. Even if the foreign body itself cannot be seen in CT, there are some 

findings indicating foreign body intake. These; intestinal wall thickening, regional mesenteric infiltration, 

localized pneumoperitoneum or abscess.  

Conclusion: Us is the first modality for foreign bodies in the gastrointestinal tract, but us often can not define 

foreign bodies. Ct is an important modality in visualizing, localizing and identifying foreign bodies. CT is also 

an important modality that can display the complications related to foreign body very well. 

KeyWords: İleum, foreign body, wooden piece, Computed tomography 
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ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA RENAL REZİSTİF 

İNDEX İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Semi Öztürk*, Ahmed Seyfettin Gürbüz**  

*Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği 

**Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD 

 

Amaç: Rezistif index (RI) esas olarak renal arter darlığının teşhisinde kullanılan ultrasonografik bir ölçüttür. Son 

yayınlar RI’nın vaskuler hasarlanma ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. Biz çalışmamızda dirençli 

hipertansiyonu olan hastalardaki RI’nin ateroskleroz ve risk faktörleri ile ilişkisini inceledik.  

Gereç ve yöntemler: Hipertansiyon nedeni ile polikliniğe başvuran ve sekonder etyoloji incelemesi için renal 

arteryel dopler yapılan hastalar retrospektif olarak tarandı. BT, MR ya da anjiografi ile ileri değerlendirme 

sonucunda renal arter darlığı saptanan hastalar dışlandı. Laboratuar testleri ile diğer sekonder etyolojiler de 

dışlanarak yalnızca esansiyel hipertansiyon hastaları çalışmaya dahil edildi. Hastalar RI değerlerine göre iki 

gruba ayrıldı (RI≥0.65; n:68, RI<0.65; n:105). Hastaların klinik ve laboratuar özellikleri karşılaştırıldı.  

Bulgular: Yüksek RI grubu daha yaşlıdır (59.9±13.5 vs 45.6±14.3; p:<0.001). Sigara içme oranları benzer 

olmakla beraber dislipidemi, diyabet ve koroner arter hastalığı sıklığı yüksek RI grubunda daha fazladır. 

Antihipertansif ilaç kullanım sıklığı benzerdir ancak yüksek RI grubunda statin kullanımı daha yaygındır. 

Böbrek fonksiyonları ve kan parametrelerinde belirgin fark yoktur. Tek değişkenli lineer regresyon analizinde 

yaş, dislipidemi, diyabet, koroner arter hastalığı, hemoglobin ve lökosit sayısı RI’nin olası belirleyicileridir. 

Çoklu lineer regresyon analizinde tek bağımsız faktör yaştır (beta:0.511; p<0.001). Koroner arter hastalığı olan 

(n:24) hastalarda olmayanlara (n:149) göre RI belirgin olarak yüksektir (0.68±0.05 vs 0.62±0.07; p<0.001). ROC 

eğrisi analizde 0.64 RI kesme değeri koroner arter hastalığını %83,3 sensitivite ve %63.1 spesifite ile 

saptamaktadır (AUC: 0.765, %95 CI= 0.686-0.845, p<0.001).  

Sonuç: RI birçok koroner arter hastalığı risk faktörü ile ilişkilidir. RI koroner arter hastalığı ile de ilşkili olmakla 

beraber bağımsız bir öngördürücü olma özelliğine sahip değildir. RI, sık kullanılan ve kolay ulaşılabilen bir 

ölçüttür ve aterosklerotik riski yüksek hastaların tespiti için kullanılabilir. 

Anahtar kelimeler: esansiyel hipertansiyon, koroner arter hastalığı, rezisitif index 

 

SS-319  

RELATIONSHIP BETWEEN RENAL RESISTIVE INDEX AND 

CORONARY ARTERY DISEASE IN PATIENTS WITH ESSENTIAL 

HYPERTENSION 
Introduction: Resistive index (RI) is an ultrasound-mediated measurement which is essentially used for 

diagnosis of renal artery stenosis. Recent research showed that RI may be associated with vascular damage. We 

investigated the relationship between RI and atherosclerosis and associated risk factors in patients with resistant 

hypertension.  

Methods: Hypertensive patients who underwent renal artery Doppler ultrasound evaluation for clarification of 

possible secondary hypertension were retrospectively reviewed. Patients who were diagnosed with renal artery 

stenosis depending on CT, MRI or conventional angiography were excluded. Other causes of secondary 

hypertension were also excluded via reviewing laboratory results. Only patients with essential hypertension were 

included in the study. Patients were dichotomized depending on RI (RI≥0.65; n:68, RI<0.65; n:105). Clinical and 

laboratory characteristics of patients were compared.  

Results: Patients with high RI are older (59.9±13.5 vs 45.6±14.3; p:<0.001). The frequency of smoking was 

similar between groups whereas dyslipidemia, diabetes, and coronary artery disease were more common in high 

RI group. Although the frequency of antihypertensive use was similar between groups, statin use was more 

common in the high RI group. Renal functions and laboratory parameters did not differ. In univariate linear 

regression analysis age, dyslipidemia, diabetes, coronary artery disease, hemoglobin, and leucocyte count were 
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possible predictors of RI. In multiple linear regression analysis sole independent predictor of RI was age 

(beta:0.511; p<0.001). RI was significantly higher in patients with coronary artery disease (n:24)  compared to 

those without (n:149) (0.68±0.05 vs 0.62±0.07; p<0.001). ROC curve analysis showed that RI with a cut point of 

0.64 predicted coronary artery disease with 83,3% sensitivity and 63.1% specificity (AUC: 0.765, 95% CI= 

0.686-0.845, p<0.001). 

Conclusion: RI is related to several atherosclerosis risk factors. Although RI is related to atherosclerosis, it is 

not an independent predictor. RI is an easily reachable and frequently used measure which might be used for 

determining patients with high atherosclerosis risk. 

Keywords: essential hypertension, coronary artery disease, resistive index 

Table 1. Characteristics of low and high RI groups. 

  RI≥0.65 RI<0.65 p  

  n:68 n:105 

 Age (year)         59.9±13.5        45.6±14.3    <0.001 

Sex, male, n(%)          38(55.9)          61(58.1)       0.83 

Dyslipidemia, n(%)           33(48.5)           21(20)    <0.001 

DM, n(%)          31(45.6)         27(25.7)     0.011 

CAD, n(%)              17(25)            7(6.7)   <0.001 

Smoking, n(%)           26(38.2)          29(27.6)     0.181 

Drugs 

   Beta-blocker, n(%)           18(26.5)          19(18.1)     0.254 

ACE inh./ARB, n(%)           46(67.6)          66(62.9)     0.625 

Ca antagonist, n(%) 23(33.8)   48(45.7) 0.163 

Diuretic, n(%)          37(54.4)           47(44.8)      0.276 

Statin, n(%)          31(45.6)             20(19)    <0.001 

Antiplatelet, n(%)          18(26.5)           12(11.4)      0.014 

Laboratory 

   eGFR (mL/min/1.73m
2
)         82.1±27.1              85.1±25.8     0.474 

Hb (g/dl) 12.3±1.0 12.5±0.9 0.202 

Platelet  (10
3  

mm3) 312.9±108.6 296.1±82.9 0.278 

MPV (fL) 8.2±1.3 8.1±1.3 0.502 

RDW (%) 14.1±1.9 14.4±3.2 0.306 

Leukocyte(10
3  

/mm3) 8.4±1.2 8.2±1.3 0.323 

Tabe2. Linear regression for RI. 

 

Beta %95 CI for B            p Beta %95 CI for B         p 

Age (years) 0.545 0.002-0.003       <0.001 0.511 0.002-0.003    <0.001 

Sex (male) -0.045 -0.028-0.015        0.557    

Dyslipidemia   0.276 0.020-0.065       <0.001  -0.039 -0.031-0.018     0.625 

DM 0.310 0.025-0.069 <0.001 -0.012 -0.026-0.023 0.883 

CAD  0.300 0.032-0.092 <0.001 0.136 -0.002-0.058 0.063 

Smoking  0.092 0.009-0.037 0.227    

eGFR (mL/min/1.73m
2
)  -0.102 -0.001-0.000  0.181    

Hb (g/dl) -0.160 -0.023- (-0.001) 0.036 -0.028 -0.012-0.008 0.671 

Platelet (10
3  

/mm3)       -0.078    -0.092 -0.013       0.309                

MPV (fL) -0.014 -0.009-0.008        0.857    

RDW (%)       -0.016     -0.007-0.005        0.832    

Leukocyte(10
3 
/mm3) 0.130 -0.001-0.016 0.088         0.057 -0.004-0.011 0.385 

 

Figure 1. RI of patients with- and without CAD. 
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Figure 2. ROC curve of RI for predicting CAD.
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Amaç: Bu çalışmada Fokal Kortikal Displazi (FKD)’nin Kranial Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) 

bulguları ve Apparent diffusion coefficient (ADC) değerlerinin tanıya katkısının araştrılması amaçlanmıştır.   

Gereç ve yöntemler: Bu çalışmaya şubat 2011-Temmuz 2016 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda 1.5-T ve 3-T cihazlar ile beyin   MRG tetkiki yapılan ve klinik verilerle 

birlikte FKD tanısı almış 63 hastanın kranial MRG bulguları retrospektif olarak incelendi. Ayrıca her olguda 

lezyon düzeyinde görülebilen hiperintens alandan lezyonun %50'sini kapsayacak şekilde ve kontralateral 

simetrik sağlıklı alandan manuel “region of interest” (ROI) kullanılarak ADC değerleri ölçüldü. 

Bulgular: Kranial MRG tetkikinde hastaların; 52 sinde(% 82.5) subkortikal hiperintensite (SKH), 52 sinde 

( %82.5) Gri-beyaz cevher (GBC) ara yüzde bulanıklaşma (Bulanıklaşma), 48 sinde(%76)  Kortikal kalınlaşma 

(KK), 41 inde (%65)  Kortikal sinyal artışı (KSI) ve 29 unda (%46 )  Trasmantle bulgusu (TMB)  saptandı. DAG 

(Diffüzyon Ağırlıklı Görüntüler)’da FKD’lerin hepsinde difüzyon artışı mevcuttu. Lezyon düzeyinde ortalama 

ADC değerleri 1,087x10-3 mm²/sn (0.82/1,316x10-3 mm²/sn)  ve kontralateral simetrik alandan ölçülen 

ortalama ADC değerleri 0,758x10-3 mm²/sn (0,678/0,872x10-3 mm²/sn) olup istatiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmıştır(p=0,001). 

Sonuç: Çalışmamızda FKD hastalarının MRG görüntülerinde SKH, Bulanıklaşma ve KK en sık bulgu olarak 

saptandı. FKD düşünülen hastalarda öncelikle bu bulguların aranması tanıyı kolaylaştırır. DAG'da tüm lezyonlar 

difüzyon artışı göstermektedir. Diğer difüzyon artışı gösteren lezyonların ayırıcı tanısında bulduğumuz kantitatif 

ortalama ADC değerleri referans olarak kullanılabilir. Bu nedenle medikal tedaviye direçli FKD’nin 

konvansiyonel MRG bulguların saptanması, dADC ile desteklenmesi ve Elektro ensefalo grafi (EEG)’nin 

eklenmesi  cerrahi ile tedavi edilebilen FKD’nin tanısı kolaylaştırır. 

Anahtar Kelimeler: Fokal kortikal displazi, Manyetik Rezonans Görüntüleme,  Apparent diffusion coefficient 

(ADC) 
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Olgu: 36 yaş epilepsi tanılı hasta, (a)Aksial T1A sekansta kortikal kalınlaşma, (b)Aksial FLAIR sekansta 

subkortikal hiperintensite-GB cevher ara yüzde bulanıklaşma, (c)Koronal T2A sekansta kortikal sinyal 

intensitesinde artış-GB cevher ara yüzde bulanıklaşma, (d) Aksiyal dADC sekansta izlenen hiperintens alan, bu 

alandan ve simetrik alandan ADC ölçümü 

 

SS-320 

DIAGNOSTIC CONTRIBUTION OF FOCAL CORTICAL DYSPLASIA 

MRI IMAGING FINDINGS AND ADC VALUES 

Introduction: This study aimed to determine the diagnostic contribution of Cranial Magnetic Resonance 

Imaging (MRI) and the Apparent Diffusion Coefficient (ADC) in Focal Cortical Dysplasia (FCD). 

Methods: We retrospectively reviewed the cranial MRI findings of 63 patients who underwent brain MRI (using 

1.5-T and 3-T devices) and were clinically diagnosed with FCD between February 2011 and July 2016 in the 

Dicle University Faculty of Medicine Radiodiagnosis Department. In addition, we measured the ADC values of 

the lesions from hyperintense regions visible at the lesion level using manual "region of interest" (ROI) covering 

approximately 50% of lesion and contralateral symmetric healthy regions in each patient.  

Results: Cranial MRI revealed subcortical hyperintensity (SCH) in 52 patients (82.5%), blurring of the gray-

white matter (GWM) interface (blurring) in 52 patients (82.5%), cortical thickening (CT) in 48 patients (76%), 

cortical signal increase (CSI) in 41 patients (65%), and transmantle sign (TMS) in 29 patients (46%). All of the 

FCDs had a diffusion increase in DWIs (Diffusion Weighted Images). The mean ADC value at the lesion level 

was 1.087x10-3 mm²/sec (0.82/1.316x10-3 mm²/sec), which was significantly higher than the mean ADC value 
measured from the contralateral symmetric region (0.758x10-3 mm²/sec, 0.678/0.872x10-3 mm²/sec, p=0.001). 

Conclusion: Results of this study revealed that the most common MRI findings in FCD patients are SCH, 

blurring, and CT. These findings aid in an easier diagnosis in patients with suspected FCD. All of the lesions 

studied here in had a diffusion increase in DWI. The quantitative mean ADC values detected in the differential 

diagnosis of other lesions with a diffusion increase can be used as a reference. Therefore, in addition to the ADC 

values and electroencephalography (EEG) findings, the conventional MRI findings of FCD, which is resistant to 

medical treatment, can help to facilitate the diagnosis of FCD, which can be treated with surgery. 

KeyWords: Focal cortical dysplasia, Magnetic Resonance Imaging, Apparent diffusion coefficient (ADC)  
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AKUT GASTROENTERİT SEBEBİYLE YATAN HASTALARIMIZIN 

ÖZELLİKLERİ 

Ayşegül Alpcan*, Serkan Tursun*
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Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri AD, Kırıkkale 

 

Amaç:Akut gastroenteritler (AGE) çocukluk çağının en fazla görülen enfeksiyonlarından olup yılda yaklaşık 1,3 

milyon 5yaş altı çocuğun ölümüne sebep olmaktadır. Tedavide en önemli basamak hastanın sıvı-elektrolit 

dengesinin korunması ve düzeltilmesidir. Yatarak tedavi gerektiren hastaların klinik ve ayırdedici özelliklerinin 

araştırılması korunma ve tedavide yol gösterebilir. Çalışmamızda AGE sebebiyle hastaneye yatırılan çocuk 

hastaların özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı.  

Gereç ve Yöntem: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisine Mart 2018-Ocak 

2019 tarihleri arasında AGE tanısı ile yatan çocuk hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Veriler SPSS 

16 paket programıyla değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışma grubu %65,6(n=82)’si erkek, yaşları 1ay-17 yıl(medyan=1,6 yıl) olan hastalardan 

oluşuyordu. 94hasta(%75,2) beş yaşın altındaydı. Mikroskobik gaita incelemelerinde  %8,8(n=11) 

lökosit, %21,6(n=27) eritrosit görüldü. 29 hastada(%23,2) rotavirüs saptandı. Hastaların ortalama; yatış süresi 

3,82±1,88 gün, dışkılama sayısı 5,77±2,35/gün idi. Hastaların %23,2’sinde yalnızca ishal varken diğer hastalarda 

ateş, kusma, karın ağrısı gibi bulgular eşlik ediyordu. Yatış endikasyonları; elektrolit dengesizliği, asit-baz 

bozukluğu, ağır dehidratasyon, inatçı kusma, ağızdan alımın yetersizliği, eşlik eden hastalık ve sosyal 

nedenlerdi. Hastaların 29’una (%23,2) intravenöz sıvı verilmedi. Bunlardan hafif dehidratasyonu olan 18 

hastadan 7’sine sadece beslenme desteği verilirken diğer 11 hastaya ise oral rehidratasyon sıvısı(ORS) da ağız 

yoluyla verilmişti.  Ağızdan alım azlığı ve beslenememe nedeniyle nazogastrik sonda ile ORS verilen de 11 hasta 

vardı.  96 (%76,8) hasta oral alımı mümkün olmadığı, ağır dehidratasyonu olduğu, kusması olduğu veya eşlik 

eden hastalığı olduğu için intravenöz sıvı tedavisiyle izlendi. Hastaların 35(%28)’inde gastroenterit ile birlikte alt 

solunum yolu enfeksiyonu (n=17), üst solunum yolu enfeksiyonu (n=7) ensefalit (n=3), idrar yolu enfeksiyonu 

gibi eşlik eden enfeksiyonlar mevcuttu. Tüm hastalara probiyotik başlanmıştı, 19(%15,2) hastaya ek olarak 

antibiyotik tedavisi de verilmişti. Antibiyotik kullanım oranının literatüre göre daha yüksek bulunmasının sebebi 

olarak çalışma grubundaki hastaların yaklaşık 1/3’ünde eşlik eden gastroenterit dışı enfeksiyonlar olduğu 

düşünülmektedir. 

Sonuç: AGE özellikle 5yaşından küçük çocuklarda önemli hastaneye yatış nedenlerindendir.  Tedavi ve 

takibinde uygun sıvı elektrolit desteğinin sağlanması önemini korumaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, akut gastroenterit, yatan hasta 

 

SS-322 

CHARACTERISTICS OF INPATIENTS WITH ACUTE 

GASTROENTERITIS 
Introduction: Acute gastroenteritis(AGE) is one of the most common infections at pediatric patients and it is 

causing 1,3 million children death less than age of 5 per year. Mostly viral agents shown responsible. Fluid 

ressusitacion and electrolite imbalance treatment is the most important steps for treatment. Investigating the 

clinical and distinctive features of patients requiring inpatient treatment can contribute to prevention and 

treatment. In our study, we aimed to evaluate the characteristics of pediatric patients hospitalized with AGE. 

Methods: The records of pediatric patients with AGE between March 2018 and January 2019 were evaluated 

retrospectively. The data were evaluated with SPSS 16 package program. 

Results: The study group consisted of 65.6% (n = 82) male patients with a mean age of 1 month to 17 years 

(median = 1.6 years). 94 of them was less than 5 years old. At their stool microscopic evaluation %8,8 (n=11) 
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leucocyte and %21,6 (n=27) eritrocyte seen.  Rotavirus was detected in 29 patients (23.2%). The mean duration 

of hospital stay was 3.82 ± 1.88 days and the mean number of defecation was 5.77 ± 2.35 / day.  23.2% of the 

patients had only diarrhea, while the other patients were accompanied by fever, vomiting and abdominal pain. 

Indications for admission were electrolyte imbalance, acid-base disorder, severe dehydration, intractable 

vomiting, inadequate oral intake, concomitant disease and social causes. No intravenous fluid was administered 

to 29 (23.2%) patients. Of the 18 patients with mild dehydration, 7 were given nutritional support only, and the 

other 11 were given oral rehydration solution(ORS). There were 11 patients who received ORS with nasogastric 

catheter due to lack of oral feeding. 96patients (76.8%) with severe dehydration, vomiting or associated disease 

received iv fluid therapy. 35(28%) patients had comorbid infections such as lower respiratory tract infection (n = 

17), upper respiratory tract infection (n = 7), encephalitis (n = 3), urinary tract infection. Probiotics were started 

in all patients, and 19 (15.2%) patients were given antibiotics. The reason for the higher antibiotic use rate 

compared to the literature is that approximately 1/3 of the patients in the study group are considered to have 

comorbid non-gastroenteritis infections. 

Conclusion: AGE is an important cause of hospitalization especially in children under 5 years of age. It is 

important to provide the appropriate liquid electrolyte support in the treatment and follow-up. 

KeyWords: Child, acute gastroenteritis,  inpatient 
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SS-323 

PATELLAR KLUNK SENDROMU: OLGU SUNUMU 

Hicabi Sezgin
*
  

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Kırşehir 

 

Giriş: Total diz  artroplasti sonrası nadir  olarak gelişen  Patellar Klunk Sendromunun (PKS)   klinik tanı, tedavi 

yaklaşımlarını vurgulamak ve güncel literatür eşliğinde tartışmaktır.  

Olgu: 71 yaşında erkek hasta, primer total diz artroplastisi(TDA) sonrası altıncı ayda ortaya çıkan, üç aydır 

süregelen, merdiven inip çıkma ve dizi bükmeyi gerektiren hareketler sırasında  oluşan dizde ağrı ve atlama hissi 

şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde diz fleksiyondan ekstansiyona getirilirken 30-45 derece 

fleksiyon aralığında şiddetli ağrı ve patellada atlama, takılma hissi kaydedildi. Protezde herhangi bir dizilim 

problemi olamayan hastanın yapılan ultrasonografik incelemesinde patella üst polü ve quadriceps tendonu distal 

bileşkesinde 2x1.5 cm’ lik nodül tespit edildi. PKS tanısı konulan hastaya artroskopik olarak fibröz dokunun 

rezeke edilmesi ve lateral retinakular gevşetme uygulanarak klinik tabloda dramatik bir iyileşme sağlandı. 

Tartışma: PKS, nadir olarak, TDA operasyonları sonrası karşılaşılan, ağrı ve yürüme güçlüğü ile karakterize, 

tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesinin ciddi şekilde negatif etkilendiği bir yumuşak doku hastalığıdır. 

Semptomlar genel olarak TDA ameliyatları sonrası 3-8. aylarda ortaya çıksa da, tanı için geçen süre 1 yıla kadar 

uzayabilmektedir. Görülme sıklığı diz artroplastisi sonrası % 0-7.5 arasında değişir. Özellikle arka çapraz bağ 

kesen tasarımlı diz protezlerinin implantasyonu ile ilişkilidir. Bu durum quadriceps tendonunun distal kısmı ile 

patella üst kutbu birleşim yerinde oluşan fibrosinovial hiperplazik dokunun, diz fleksiyonu sırasında  femoral 

komponenteki  interkondiler oluğa   sıkışması, sonrasında dizin ekstansiyona getirilmesi sırasında  fibröz 

dokunun interkondiler oluktan çıkarken oluşturduğu ağrı ve sendroma adını veren klunk sesi ile karakterizedir. 

Etiyolojide yüksek interkondiler oluk oranına sahip femoral komponent tasarımları, küçük femoral komponent, 

kısalmış patellar tendon, azattılmış patella-patellar komponent kalınlığı, önceki diz cerrahisi bulunmaktadır. 

Tedavisinde açık veya artroskopik cerrahi işlem ile hiperplazik dokunun rezeksiyonu semptomlarda erken 

dönemde dramatik bir düzelme sağlar. Artroskopik cerrahi uygulama kolaylığı, daha az invazif olması ve 

sonrasında bildirilen başarılı sonuçlar nedeniyle tercih edilen yöntemdir. 

Sonuç: PKS özellikle arka çapraz bağı kesen dizayna sahip implantların kullanıldığı TDA operasyonları 

sonrasında görülebilen yumuşak doku patolojilerinden biridir. Etiyolojik nedenlerin tanınmasıyla geliştirilen yeni 

jenerasyon implantlar ile görülme sıklığı azalsa da, tek etmenin implant tasarımı olmadığı ortaya konulmuştur. 

Operasyon sonrası diz ağrısı ve takılma hissi şikâyeti bulanan hastalarda ayırıcı tanı olarak dikkate alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Patellar Klunk Sendromu, Total Diz Artroplastisi, Komplikasyon 

 

SS-323 

PATELLAR CLUNK SYNDROME: A CASE REPORT 
 

Introduction: This study is to investigate into the clinical diagnostic Patellar Clunk Syndrome (PCS), a rare 

condition following total knee arthroplasty (TKA), and its treatments based on the literature.  

Case: A 71 years old male patient was admitted to our clinic suffering from knee pains and a clunk, related to a 

‘jerk’ of the patella, that appeared at the sixth month of the following primer total knee arthroplasty and lasted 

for three months while climbing up or down the stairs and doing the moves that need to bend knees. During the 

physical examination, severe pain and clunk in patella between 30 to 45 degree flexion range was diagnosed 

while doing such actions as flexion and extension. A nodule with 2x1,5 cm in the quadriceps tendon distal to the 

patella and the superior patellar pole was diagnosed in ultrasonographic examination of the patient who don’t 

have any aligment problem with his prosthesis. The patient who were diagnosed with PCS showed considerable 

improvement in terms of clinical examination following the resection of fibrous tissue arthroscopically lateral 

retinaculum release.  
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Discussion: Characterised by pain and difficulty in walking following TKA operations, PCS is a rare soft tissue 

condition that adversely affect the life quality of the individuals unless it is treated. Its diagnosis may last for one 

year even though its symptomps mostly occur between 3
rd

 and 8
th

 months following TKA operations. Its 

prevalence varies 0-7,5% following total knee arthroplasty (TKA). It is especially associated with posterior 

stabilized total knee arthroplasty. This condition is characterized with the development of a fibrous nodule at the 

insertion of quadriceps tendon and this nodule engaging in the notch area of the femoral component during 

flexion and displaced with a sudden clunk in 30
o
 to 45

o
 of extension. Pain occuring while fibrose tissue released 

from intercondylar groove and the clunk voice giving the name of the condition. Femoral component designs 

with higher intercondylar groove, shortened patellar tendon, reduced patella-patellar thickness, previous knee 

surgery exist in its ethiology. Open or closed arthroscopic surgery and hyperplasic tissue resection provide 

considerable improvement in the early diagnosis. Artroscopic surgery is a preferred method of surgery due to its 

convenience, being less invasive and successful treatment reports. 

Results: PCS is one of the soft tissue pathologies that occurs following TKA operations in which implants with 

posterior stabilized total knee arthroplasty especially are used. Even though its prevalence has been reduced 

through new generation implants due to the recognizing ethiological causes, it has been reported that it is not an 

implant design of sole reason. It should be paid attention in patients with knee pain and clunk following the 

operation as a differential diagnosis. 

Keywords: Patellar Clunk Syndrome; Clunk Syndrome, Total Knee Arthroplasty, Complication 
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Amaç: Erken başlangıçlı demans (EBD), semptomların 65 yaş öncesi başlaması olup tüm demansların 

yaklaşık %6-9’dur. Olguların yaklaşık %70’i dejeneratif ve vasküler demansdır. Etiyoloji tam olarak 

bilinmemektedir. Sanayide, tarımda, tıpta ve teknolojide ağır metallerin çeşitli amaçlarla kullanımları, çevresel 

dağılımlarına neden olmuştur. Bu nedenle çalışmamızda, EOD'lu hastalarda ağır metallerin serum seviyelerini 

araştırdık. 

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya EOD'lu hastalar ve sağlıklı kontroller dahil edildi. Her iki grupta da mesleki 

ağır metal maruziyeti olan bireyler çalışma dışı bırakıldı. 1 ml serum örnekleri mikrodalga ile ön işleme tabi 

tutuldu. Numuneler daha sonra, nihai hacim 10 ml'ye seyreltilerek ICP-MS (İndüktif Eşleşmiş Plazma - Kütle 

Spektrometresi) kullanılarak analiz edildi. 

Bulgular: 10 (7 kadın, 3 erkek) EBD ve 10 (3 kadın, 7 erkek) sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. 

International Behavioral Variant FTD ve National Institue on Aging and the Alzheimer’Association kriterlerine 

göre 4 hasta frontotemporal demans, 6 hasta Alzheimer demansdı. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 

bulguları hasta grubunda atrofi dışında normaldi. Hasta grubunda ortalama hastalık süresi  (yıl) 4,8 ± 2.38.  

Metal konsantrasyonu µg/L olarak Tablo 1’de yer almaktadır. Kurşun düzeylerinin kadın hasta ve kontrol grubu 

arasında istatistiksel olarak farklı bulundu (p<0.05). 

Sonuç: EBD sık gözlenmeyen nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu çalışmada küçük bir çalışma grubuna ait veriler 

sunduk ancak kadınlarda hasta ve kontrol grubu arasında kurşun düzeyleri açısından anlamlı farklılık gözlendi. 

Ağır metallerin demans üzerine etkileri açısından literatür gözden geçirildiğinde kurşun ile düşük oranda bir 

ilişki bildirilmiştir. Ağır metallerin erken başlangıçlı demans üzerine etkileri için daha geniş hasta grubunun yer 

aldığı ileri çalışmalar önerilir.  

Anahtar Kelimeler: Ağır metal, Erken başlangıçlı Demans, Kurşun, Civa, Bakır, Kadmiyum 

Tablo 1. Hasta ve kontrol gruplarında metal konsantrasyonları 

Hasta Pb Hg Cu Cd Kontrol Pb Hg Cu Cd 

1 39.578 3.562 59.490 0.545 1 82.789 1.365 98.002 0.371 

2 45.383 2.189 47.115 0.330 2 75.823 1.248 86.531 0.333 

3 73.391 2.015 96.367 0.474 3 135.214 2.492 101.950 0.514 

4 87.579 1.849 114.472 0.320 4 130.229 2.423 84.415 0.442 

5 70.673 1.372 54.941 0.462 5 137.454 2.445 69.876 0.484 

6 74.612 1.357 73.229 0.354 6 70.199 1.095 70.698 0.314 

7 72.582 1.291 182.440 0.576 7 79.392 1.174 71.002 0.304 

8 118.089 2.050 131.062 0.379 8 48.796 0.559 52.035 0.310 

9 81.263 1.353 69.037 0.306 9 119.922 2.063 74.379 0.312 

10 64.459 0.920 84.237 0.314 10 43.432 0.562 40.196 0.238 

 

Pb:Kurşun  Hg:Civa  Cu:Bakır Cd:Kadmiyum 
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SS-324 

THE HEAVY METALS IN THE ETIOLOGY OF EARLY ONSET 

DEMENTIA 

Introduction: Early onset dementia (EOD) defined by symptom onset before the age of 65, accounts for 

approximately 6-9% of all dementia. Degenerative and vascular dementias still account for roughly 70% of 

cases. Etiology is unknown clearly. Various uses of metals in industries, agriculture, medicine and technology, 

have led to their distribution in the environment. We investigated heavy metals serum levels in the patient with 

EOD by this reason. 

Methods: The patients with EOD and healthy controls were included in this study. Occupational heavy metal 

exposure was excluded in the both groups. 1 ml serum samples were pre-treated with microwave. The samples 

were then analyzed using ICP-MS (Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometer) by diluting the final 

volume to 10 ml.  

Results: Ten (7 female, 3 male) patients with EOD and 10 (3 female, 7 male) healthy controls were included.  4 

patients were fronto-temporal dementia. 6 patients were Alzheimer disease according to the International 

Behavioral Variant FTD Criteria and National Institute on Aging and the Alzheimer's Association. Magnetic 

resonance imaging (MRI) findings were normal in patient group without atrophy. Disease duration (years) of 

patient group was 4,8 ± 2.38.  Metal concentrations as µg/L in Table1.The significant difference in the level of 

only Pb was also observed between women from the EOD and control groups (p < 0.05). 

Conclusion: EOD is uncommon neurodegenerative disease. We presented the results of a small study group in 

this report but significance lead was also observed between women from the EOD and control. When the review 

of the literature on the effect of heavy metals on dementia, lead have been associated with a low rate. Further 

studies, which include large study group, are recommended to effect of metals on EOD. 

KeyWords: Heavy metal, Early Onset Dementia, Lead, Mercury, Copper, Cadmium 

Table1. Metal concentration in both groups 

Patient Pb Hg Cu Cd Control Pb Hg Cu Cd 

1 39.578 3.562 59.490 0.545 1 82.789 1.365 98.002 0.371 

2 45.383 2.189 47.115 0.330 2 75.823 1.248 86.531 0.333 

3 73.391 2.015 96.367 0.474 3 135.214 2.492 101.950 0.514 

4 87.579 1.849 114.472 0.320 4 130.229 2.423 84.415 0.442 

5 70.673 1.372 54.941 0.462 5 137.454 2.445 69.876 0.484 

6 74.612 1.357 73.229 0.354 6 70.199 1.095 70.698 0.314 

7 72.582 1.291 182.440 0.576 7 79.392 1.174 71.002 0.304 

8 118.089 2.050 131.062 0.379 8 48.796 0.559 52.035 0.310 

9 81.263 1.353 69.037 0.306 9 119.922 2.063 74.379 0.312 

10 64.459 0.920 84.237 0.314 10 43.432 0.562 40.196 0.238 

 

Pb:Lead  Hg:Mercury  Cu:Copper Cd:Cadmium 
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TÜRK CEZA KANUNUNDA SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ 

SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU  

Hüseyin ERTUĞRUL
*
 

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi AD, 

Kırşehir 

 

Giriş: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 280. maddesinde düzenlenen “sağlık mesleği mensuplarının suçu 

bildirmemesi” fiili, kanunun “adliyeye karşı suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Bu fiillerin işlenmesi, adliyenin 

temsil ettiği hukuk barışı ve adalet duygusuna zarar vermektedir.  

Tartışma: Sağlık mesleği mensuplarına yüklenen, bilgisine vakıf olduğu bir suçu bildirmesi ödevinde bir 

kamusal menfaat bulunmaktadır. Bu ödev kapsamına, sağlık mesleği mensuplarının bir şekilde vakıf olduğu özel 

hayat kapsamında sayılacak kişisel veriler yer almalı mıdır konusu, öğreti ve uygulamada tartışma konusu 

olmuştur. Kanaatimizce özel hayat kapsamında mütalaa edilecek kişisel verilerin saklı tutulması mutlak 

olmamalıdır. Kamusal menfaatlerin ağır bastığı haller bunun istisnası sayılmalıdır. Sağlık mesleği mensuplarının 

suçu bildirmemesinde fail, sağlık mesleği mensubu kişidir ve bu kişiler pekala, kamu görevlisi ve özel statüye 

sahip kişiler olabilir. Fakat Kanunun başka bir maddesinde, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi fiili, özel bir 

suç tanımı içerisinde düzenlendiğinden kamu görevlisi olan sağlık mesleği mensupları, ancak kamu görevlisinin 

suçu bildirmemesi suçunun faili olabilirler. Başka bir ifadeyle devlet eliyle işletilen sağlık kuruluşlarında görev 

yapan sağlık mesleği mensupları, kamu görevlisi sıfatını taşımaktadırlar ve bu kişilerin suçu bildirme 

yükümlülüğüne aykırı davranmaları hâlinde, “sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi” suçu değil 

(TCK, m.280), daha özel bir suç tanımı olan “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçu söz konusu olmalıdır 

(TCK, m.279). 

Sonuç: “Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi” fiilinin kanuni tanımında, ilgili sağlık personeline bir 

ihbar yükümlülüğü yüklenmiş ve bunun “görevinin yapıldığı sırada” vuku bulmasını aramıştır (TCK, m.280/1). 

Yani ilgili sağlık personeli, görevini yaptığı sırada bir suç bilgisine vakıf olacak ve bunu ilgili adli mercilere 

iletecektir. Kanaatimizce “görevin yapıldığı an” kavramının geniş yorumlanmasında kamusal menfaat 

bulunmaktadır. Fakat elbette ki ilgili sağlık personelinin izin sırasında bulunması halinde, yani görevde değilken 

bir suçla karşılaşıp ihbar edilmemesinde, bu suç söz konusu olmamalı, genel nitelikteki sade vatandaşlar için 

düzenlenen “suçu bildirmeme” suçu söz konusu olmalıdır (TCK, m.278). 

Anahtar Kelimeler: Tıp hukuku, ceza, sağlık personeli 

 

SS-325 

THE CRIME OF CRIMINAL NOTIFICATION OF HEALTH 

PROFESSIONAL COUNCILS IN THE TURKISH PENAL CODE 
Introduction: The fact that the members of the healthcare profession regulated in article 280 of the Turkish 

Penal Code No. 5237 does not report the crime is regulated in the section on crimes against the judiciary. The 

processing of these acts harms the legal peace and the sense of justice represented by the court. 

Discussion: There is a public interest in the task of the health professional to report a crime that he / she is aware 

of. The scope of this assignment should be the personal data to be considered as private life, in which the 

members of the healthcare profession are somehow an exception. In our opinion, the confidentiality of personal 

data to be considered in the context of private life should not be absolute. The exceptions to which the public 

interests outweigh the exception. The perpetrator is a member of the health profession and the person who is a 

public official and has special status. However, in another article of the Law, the fact that the public official does 

not report the crime is organized within the definition of a specific offense, so that the healthcare professionals 

who are public officials can only be the perpetrators of the crime of not informing the public official of the 

crime. In other words, health care professionals working in state-owned health institutions are considered to be 

public servants, and are not guilty of not reporting a crime by members of the healthcare profession (TCK, 

m.280), in the event of violations of their obligation to report the crime. the offender should not report the crime 
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(TCK, m.279). 

Conclusion: In the legal definition of the fact that the members of the healthcare profession do not report the 

crime, a notification obligation has been imposed on the related health personnel and it has been searched for the 

occurrence of this duty (TCK, m.280 / 1). In other words, the relevant medical staff will have the knowledge of a 

crime and communicate it to the relevant judicial authorities when performing their duties. In our opinion, there 

is a public interest in the broad interpretation of the concept of the moment when the mission was made. 

However, in the event that the relevant health personnel are present at the time of the leave, in other words, not 

to face an offense when not in office, this offense should not be the case, and there should be a crime not to 

report a crime for ordinary citizens of a general nature (TCK, m.278). 

 

KeyWords: Medical law, criminal, medical staff 
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SS-326 

SOL ALT KADRAN AĞRISI İLE BAŞVURAN GEBE HASTADA AKUT 

APANDİSİT 

Gökhan Karaca
*
, Hakan Amioğlu

* 

*
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Kırıkkale 

 

Amaç: Akut Apandisitin gebelikte görülme oranı 800 ile 1500 gebelikte 1’dir. Genellikle periumblikal bölgede 

başlayan ağrı sağ alt kadrana lokalize olur. Ancak gebelikte anatomideki değişim ve gastrointestinal şikayetler 

tanıyı koymayı güçleştirebilir. 

Olgu : 37 yaşında bayan hasta bir hafta önce başlayan karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu. 17 haftalık 

gebe olan hastanın bulantı, kusma ve iştahsızlık şikayetleri de mevcuttu. Hastanın yapılan muayenesinde batında 

sol flank bölgede ve sol alt kadranda hassasiyet mevcuttu. Vital bulguları ateş 38.3 C, nabız 97 atım/dk, arteriyel 

kan basıncı 110/70 mmHg’di.  Laboratuvar değerleri hemoglobin 10,2 g/dL, platelet 148.000/uL, WBC 9540/uL 

ve CRP 149.59 mg/L’di. USG’de intrauterin kavite içerisinde bir adet fetal kalp atımı izlendi. Batında umblikus 

düzeyinden sol alt kadrana ve sol orta kesime uzanan santralinde 8 mm’lik inflame appendikse ait tübüler ansın 

izlendiği tanımlı tübüler ana çevresinde 57*23 mm boyutunda abse ile uyumlu koleksiyon alanı izlendi. MR’da 

batın sol kadran orta kesimine uzanan inflame appendiks ait olduğu, plastrone görünümde olduğu ve çekumun 

orta hat superiorunda yerleşimli olduğu görüldü. Median insizyon ile batına girildi. Çekumun bir bant ile karın 

ön duvarına orta hattın sol lateralinden bağlı olduğu ve bu yüzden batın orta hat sol lateralinde lokalize olduğu 

görüldü. Appendiksin perfore olduğu, omentum tarafından sarılarak plastrone oluşturulduğu ve bu bölgede apse 

formasyonu meydana geldiği tespit edildi. Appendiks, çekum duvarına yapışıktı ve etrafı yoğun şekilde 

fibrinizeydi. Appendiks çekum duvarından keskin ve künt diseksiyon ile ayrıldı ve apendektomi tamamlandı. 

Tartışma: Gebelerde uterusun büyümesine bağlı olarak appendiks yukarı doğru yer değiştirir, bu nedenle ağrı da 

klasik lokalizasyondan farklı olabilir. Anatomik anormalliklere bağlı olarak diğer hastalıklarla karışıtırılabilir.   

Sonuç : Akut apandisit durumunda bir an önce tanının konulması ve cerrahi uygulanması önemlidir.  Bu yüzden 

karın ağrısı şikayeti ile başvuran hastalarda, özellikle de gebe hastalarda karın ağrısı farklı lokalizasyonda olsa 

da ayırıcı tanıda  apandisit unutulmamalıdır. 

Anahtar kelimeler: Akut apandist, Gebe, Cerrahi tedavi 

SS-326 

ACUTE APPENDICITIS İN A PREGNANT PATIENT PRESENTING 

WITH LEFT LOWER QUADRANT PAIN 

Gökhan Karaca
*
, Hakan Amioğlu

* 

*
Kırıkkale University Faculty of Medicine Department of General Surgery  

Introduction: The incidence of acute appendicitis during pregnancy is 1 in 800 and 1500 in pregnancy. The pain 

usually starts in the periumblical region then is localized to the right lower quadrant. However, changes in 

anatomy and gastrointestinal complaints during pregnancy may make it difficult to diagnose. 

Case: A 37-year-old female patient was admitted to the emergency department with abdominal pain starting a 

week ago. The patient, who was 17 weeks pregnant, had complaints of nausea, vomiting and loss of appetite. 

Physical examination revealed tenderness in the left flank and left lower quadrant of the abdomen. Vital signs 

were fever 38.3 C, pulse 97 beats / min, arterial blood pressure 110/70 mmHg. Laboratory values were 

hemoglobin 10,2 g / dL, platelet 148,000 / 95L, WBC 9540 / uL and CRP 149.59 mg / L. USG showed one fetal 

heart rate in intrauterine cavity. In the abdomen 8 mm inflameted apandix centrelized to  the tubuler ans 

extending from the umbilicus to the left lower quadrant and left middle section and 57*23 mm abscess formation 

around the tubuler ans observed. MRI revealed a plastrone-like appearance of the abdomen extending from the 

middle to the left of the left quadrant, located in the superior middle of the cecum. Median incision was done 
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into the abdomen. It was seen that caecum was attached to the anterior wall of the abdomen by a band from the 

left lateral side of the midline, and therefore localized to the left lateral side of the abdomen. It was determined 

that the appendix was perforated, wrapped by the omentum and plastrone was formed and abscess formation 

occurred in this region. The appendix was attached to the cecum wall, and it was heavily fibrous. Appendice was 

separated from the cecum wall by sharp and blunt dissection and appendectomy was completed. 

Discussion: Due to the growth of the uterus in pregnant women, the appendix moves upwards, so the pain may 

be different from the classical location. It can be mixed with other diseases due to anatomical abnormalities. 

Conclusion: In case of acute appendicitis, it is important to diagnose and apply surgery immediately. Therefore, 

in patients presenting with abdominal pain, especially in pregnant patients, although abdominal pain may be in 

different localization, appendicitis should not be forgotten in the differential diagnosis. 

Keywords: Acute appendicitis, Pregnancy, Surgical treatment 
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SS-328 

ARTROSKOPİDE KAMERA KILIFI KULLANILIRKEN OLUŞAN 

BUĞULANMAYA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ 

Burçin KARSLI*, Toktamış SAVAŞ
*
, Oğuz KAYA

**
, Savaş GÜNER

* 

*
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Gaziantep 

**
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Elazığ 

 

Amaç: Günümüzde çok sayıda artroskopi vakasının aynı gün içerisinde opere edilmesi gerekebilmektedir. 

Kameraların tekrarlayan kullanımları için plastik kamera kılıflarının kullanılması pratik bir seçenek olarak tercih 

edilmektedir. Bu kamera kılıfları kullanılarak yapılan artroskopi vakalarında kamerada buğulanma problemi ile 

sık sık karşılaşılmaktadır. Biz kamera kılıfı kullanılırken kamerada oluşan buğulanma problemi için bir çözüm 

önerisi sunmaktayız.  

Olgu: Steril kamera kılıfı kullanılırken karşılaştığımız sorunlardan biri buğulanma sonrası görüntü kalitesinde 

düşme idi. Anestezistler tarafından hastayı ısıtmak için kullanılan üflemeli ısıtıcı çoğu ameliyathanede 

bulunmaktadır. Bizim yöntemimizde önce kamera steril plastik kılıfa yerleştirildi daha sonra üflemeli ısıtıcı 

cihaz kamera kılıfına monte edildi. Daha sonra hava tahliyesi için sivri bir cisim (iğne, makas, bıçak vb.) ile 

kılıfın ameliyat sahasının dışında kalan bölümünden delikler açıldı. Üflemeli ısıtıcıdan en düşük değerde sıcak 

hava sirkülasyonunun sağlanması ile buğulanma giderilerek probleme çözüm getirildi.  

Tartışma: Glutaraldehit ile sterilizasyon sonrası yapılan artroskopik girişimlerde gazlı gangren rapor edilen 

vakalar mevcuttur. Sterilize edilmemiş kamera ve artroskopların steril kılıflar içinde kullanılması güvenli bir 

seçenek olarak sunulmuştur. Gün içinde birden fazla artroskopi vakası alınması ancak kamera kılıfının 

kullanılması ile mümkün olmaktadır. 

Sonuç: Kamera kılıfı kullanımında oluşan buğulanmayı önlemek için tanımladığımız etkin ucuz ve kolaylıkla 

uygulanabilir tekniği sunmaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Artroskopi, buğulanma, kamera kılıfı 

SS-328 

PREVENT MISTING OF ARTHROSCOPIC CAMERAS: 

INTEGRATION OF BLOWING HEATER INTO CAMERA SHEATH 
Introduction: Nowadays more than one surgery can be performed with a single device arthroscopy. Different 

style sterile plastic bags are designed for repeated use of cameras for preventing loss time throughout the day. 

The most common problem while using sterile plastic sheath is misting. We aimed to make a suggestion to solve 

misting problem in that manuscript.  

Case: A blowing patient heater, which is used in almost all operating room by anesthesiologists, is used in our 

technique. Tip of the blowing patient heater is mounted on sterile plastic camera sheath after arthroscopic camera 

placed in sterile plastic camera sheath. Then, 3-4 holes are opened by thick needle or scalpel to sterile plastic 

camera sheath on outside of surgical area. The holes allow evacuation of hot air from plastic sheath. Blowing 

patient heater is run at lowest level simultaneously by starting arthroscopic intervention. Hot air travels in sterile 

plastic camera sheath, prevents misting, and evacuates from holes that is placed out of surgical area. So the 

image quality would be maintained at the top level during arthroscopic intervention. 

Discussion: Serious infections have reported as gas gangrene related to the use of chemicals such as 

glutaraldehyde. Misting formed in use of camera sheaths can lead to negative effect by reducing image quality. 

Our technique allows a comfortable arthroscopic surgery with to prevent misting.  

Conclusion: In this context, the use of sterile plastic camera sheaths appears as a cheap and safe option.  

 

KeyWords: Arthroscopy, camera sheat, misting  
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SS-329 

ÜNİVERSİTE DESTEK PERSONELİNE KİMYASAL TEMİZLİK MALZEMELERİ 

VE DOĞRU KULLANIMI KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Buse Dönmez*, Harun Çiftçi**, Gökçe Demir*** 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Yüksek Lisans Öğrencisi 

** Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 

*** Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi 

 

Amaç: Üniversite destek personeline kimyasal temizlik malzemeleri ve doğru kullanımı konusunda verilen 

eğitimin etkinliğini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.  

Yöntem: Araştırma eğitim öncesi ve eğitim sonrası, tek gruplu yarı deneysel olarak planlanmış olup Kasım-

Aralık 2018 tarihleri arasında, İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir üniversitenin 100 destek personeli ile 

yürütülmüştür. Veriler, eğitimden önce (ön test) ve kimyasal temizlik malzemeleri ve doğru kullanımı konusunda 

verilen bir saatlik eğitimden iki hafta sonra (son test) olmak üzere aynı anket formlarının iki kez uygulanmasıyla 

toplanmıştır.  

Bulgular: Yaş ortalaması 39.40±7.58 olan destek personelinin ön teste kıyasla son testte kullanılan kimyasal 

temizlik maddeleri hakkında bilgi düzeyleri %46’dan %100’e (p=0.000),  kimyasal maddeyi doğru 

tanımlayabilme oranları %58.0’dan %95.0’a (p=0.000),  çalıştığı ortamda kullandığı kimyasal temizlik 

maddelerini bilme oranları %51’den %92.0’a (p=0.000), zemin temizliğinin hangi kimyasalla yapıldığını bilme 

oranı %67.0’dan %80.0’a (p=0.037), zemin temizliği yapılan kimyasal maddenin oranını bilme %18.0’dan 

%52.0’a (p=0.000), kimyasal temizlik maddelerinin sağlık üzerine etkilerini bilme oranı %58.0’dan %75.0’a 

(p=0.011), temizlik malzemelerinin neden olduğu hastalıkları bilme oranı %18.0’dan %52.0’a (p=0.000), 

kimyasal maddeler ile çalışırken sağlığa zararlı durumlarda güvenliği için alınacak önlemleri bilme oranı 

%58.0’dan %79.0’a (p=0.001) yükselmiştir.   

Sonuç: Üniversite destek personeline verilen eğitimin onların bilgi düzeyini arttırdığı saptanmıştır. Bu sonuçlara 

göre çalışan sağlığı açısından önem taşıyan kimyasallar hakkında bilgilendirme eğitimlerinin yapılması ve 

geliştirilmesi önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Kimyasallar, eğitim,  destek personeli   

SS-329 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TRAINING ON CHEMICAL 

CLEANING MATERIALS AND THE RIGHT USE OF THE UNIVERSITY SUPPORT 

STAFF 

Objective: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the training given to university support 

staff on the correct use of chemical cleaning materials. 

Method: The study was planned as a semi-experimental one group with pre-education and after education, and it 

was conducted between November-December 2018 with 100 support staff of a university in Central Anatolia. 

The data were collected by applying the same questionnaires twice before the training (pre-test) and the chemical 

cleaning materials and two weeks after the one-hour training on the correct use (final test). 

Results: The mean age of the support staff was 39.40 ± 7.58 and the level of knowledge about chemical cleaning 

agents used in the final test compared to the pre-test was 46% to 100% (p = 0.000). p = 0.000), know the 

chemical cleaning agents used in the environment, 51% to 92.0% (p = 0.000), the rate of knowing which 

chemical cleaning of the floor was made from 67.0% to 80.0% (p = 0.037), floor cleaning 18.0% to 52.0% (p = 

0.000), knowing the effects of chemical cleaning agents on health, 58.0% to 75.0% (p = 0.011), knowing the 

diseases caused by cleaning materials 18.0% to 52.0% (p = 0.000), the rate of knowing the precautions to be 
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taken in case of health hazards were increased from 58.0% to 79.0% (p = 0.001). 

Conclusion: It was determined that the education given to university support staff increased their knowledge 

level. According to these results, it is advisable to conduct and educate information about chemicals that are 

important for employee health. 

Keywords: Chemicals, education, support staff 
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SS-330 

ÇOCUK ACİLE ATEŞ ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTALARIN 

DEĞERLENDİRMESİ 

İsmail BULUT*, Yunus Emre BULUT**, Medine Ayşin TAŞAR*, Muzaffer Kaan ASLAN* 
* 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pediatri AD, Ankara  

**
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Ankara 

 

Amaç: Ateş çocuklarda çok yaygın görülen bir sağlık problemi ve çocuk acil polikliniklerine en sık başvuru 

nedenlerinden biridir. Bu çalışmada çocuk acil polikliniğine ateş yakınması ile başvuran çocukların evde ve 

hastanede saptanan ateş dereceleri arasındaki ilişki, başvuru anı ve takipte ateşi olup olmadığı, yapılan muayene 

sonucu aldıkları tanılar ve uygulanan tedavinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Hastanenin Çocuk Acil Polikliniğine ayda yaklaşık 1200 hasta ateş yakınmasıyla 

başvurmaktadır. Araştırmanın örneklemi, evrenin belli olduğu durumda kullanılan formülü ile belirlenmiş, 

prevalans %50 kabul edilmiş, %5 hata payı, %99 Güven Aralığında, 428 hasta olarak hesaplanmıştır. Ankara 

Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Polikliniğine 01-28/02/2019 tarihleri arasında ateş şikayeti ile başvuran 

hastalar arasından rastgele seçilen ve verileri eksiksiz olan 409 hastanın dosyası retrospektif olarak incelenmiştir. 

Kesitsel tipteki çalışma için yerel Eğitim Planlama Kurulundan izin alınmıştır. Veriler SPSS paket programı ile 

incelenmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışma grubunun ortalama yaşları 44.7±51.6 ay ve %55.0’i erkek idi. Hastaların evde ölçülen ateş 

değeri ortalama 38.4±0.7 ºC (min:36-maks:40) olup, %11.5’i 38ºC’nin altındaydı. Evde en sık ateş ölçme 

yerleri %52.3’ü koltukaltı ve %33.5’i alın olarak saptandı. Hastaların hastanede alından ölçülen ateş değeri 

ortalama 37.1±0.7ºC (min:35-maks:39) olup %85.3’ünün ateşi 38ºC’nin altında idi. Kulaktan yapılan ölçümlerde 

ortalama 38.0±0.8 ºC (min:36-maks:40) olup %52.1’inin ateşi 38ºC altında idi. Hastalara konulan en sık tanılar 

akut bronşiolit (%28.1), akut nazofarenjit (%14.4), pnömoni (%14.2) idi. Bu hastaların %73.6’sına semptomatik 

tedavi uygulanırken, %32.8’ine antibiyotik reçete edilmiştir. 

Sonuç: Acil servise ateş şikayeti ile başvuran hastaların dörtte birine herhangi bir tanı konulmamış, tanı 

konulanların ise dörtte üçüne semptomatik tedavi uygulanmıştır. Ateş şikayeti ile gelen hastaların hastanede 

yapılan ölçümlerin büyük bölümünün 38º’nin altında olması ve hastaların evde ve hastanede ölçülen ateş 

değerleri göz önüne alındığında, halka evde ateş yönetimi ve hastaneye başvurma zamanı konularında eğitim ve 

farkındalık çalışmaları yapılmasının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Ateş, Çocuk Acil, Poliklinik 

 

SS-330 

EVALUATION OF PATIENTS WHO APPLIED TO THE PEDIATRIC 

EMERGENCY DEPARTMENT WITH FEVER 

 
Introduction: Fever is a common health problem in children and is one of the most common causes of pediatric 

emergency polyclinics. The aim of this study was to evaluate the diagnosis and treatment of children admitted to 

the pediatric emergency department with the complaint of fever.  

Methods: Approximately 1200 patients apply to the Pediatric Emergency Policlinics of Ankara Training and 

Research Hospital where a cross - sectional study was performed. The sample of the study was determined by 

the formula used when the universe was certain, the prevalence was 50% accepted, 5% confidence limit was 

calculated as 428 in the 99% confidence level. After obtaining the necessary permissions for the study, 409 

(95.6%) patient files that were randomly selected among the patients who applied to the emergency department 

with the complaint of fever between 01-28 / 02/2019 were retrospectively analyzed. The privacy of the patients' 

personal information was taken into consideration. Data were analyzed with SPSS package program. Descriptive 
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statistics were used in the analysis of the data.  

Results: Patients who presented to the emergency department with complaints of fever were 44.7 ± 51.6 months 

old and 55.0% were male. The mean fever value of the patients at home was 38.4º ± 0.7 (min: 36-max: 40) (and 

11.5% was below 38º). 52.3% of the most frequent fever measurement sites are armpit (and 33.5% was below 

38º). 74.8% of these patients were diagnosed and the most frequently diagnosed diagnoses were 28.1% - acute 

bronchiolitis, 14.4% acute nasopharyngitis, 14.2% pneumonia, 6.8% acute tonsillitis and 5.9% urinary tract 

infection. Symptomatic treatment was applied to 73.6% of these patients and 32.8% of them were prescribed 

antibiotics. The mean fever value of the patients at the hospital was 37.05º ± 0.66 (min: 35-max: 39) (85.3% 

below 38º), and the average 38.02º ± 0.79 (min: 36-max: 40) (52.1% under 38º).  

Conclusion: One-fourth of the patients admitted to the emergency department with complaints of fever had no 

diagnosis and symptomatic treatment was applied to three quarters of the patients. Considering the fact that most 

of the hospitalized patients with fever complaints were below 38º and the patients' fever values measured at 

home and in the hospital were taken into consideration, it has been revealed that education and awareness studies 

should be carried out on the subjects of fever management and hospitalization time at home. 

 

Keywords: Fever, Pediatric Emergency, Policlinics 
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SS-331 

KARACİĞER KİST HİDATİK TEDAVİSİNDE PERKÜTAN DRENAJ 

YÖNTEMİ UZUN DÖNEM 

Bige Sayın* 

SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği* 

 

Amaç: Eccinococcus granulosusa bağlı gelişen Kist Hidatik sık görülen, ciddi sağlık sorunudur. En sık 

karaciğerde olmak üzere akciğer, böbrek, dalak, beyinde yerleşim gösterirler.  Asemptomatik olabildiği gibi, kist 

rüptürü, anaflaksi,  kitle etkisi, safra fistülü, obstrüksiyonu, kolanjit  ve abse oluşumuna yol açabilirler. Tedavisi 

cerrahi ya da perkütan tedavidir. Perkütan tedavide PAİR yöntemi uygulanmaktadır. Aşamaları puncture( giriş), 

aspiration(içeriğin boşaltılması), injection(skolistik-sklerozan verilmesi), reaspiration(tamamen boşaltılması)dır.  

Endikasyonları  Tip 1, Tip 2, bazı Tip 3 kistler, yaygın, hamile ve cerrahiye uygun olmayan hastalardır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2008-2018 arasında  kliniğimizde PAİR yapılan 520 hasta, tedavinin etkinliği 

ve komplikasyonlar açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara işlem öncesi 15 gün albendazol ile 

skolastik tedavi verildi. 18 G girişim iğnesi ile kiste girilip asirasyon yapıldıktan sonra hipertonik(% 30 NaCl)  

verilerek 15 dk  beklendi. Germinatif membranı ayrıldıktan sonra kist içeriği tamamen aspire edildi. 5-6 cm’den 

büyük,  safra sızıntısı olan ve enfekte kistlerde,  PAİR sonrası 8-14 F pigtail  kateterle kateterizasyon  yöntemi 

uygulandı.   Takipte 24 saatlik drenaj 10 cc’nin altına düştüğünde kavitografi çekildi. Fistül yoksa skleroz 

yapılarak kateter çekildi. Takibe alındı.  

Bulgular: Ortalama yaş 42 olup vakaların 285’i(%54) kadındı. Lezyonlar %72 karaciğer sağ lobta, %64 

tek,  %71 tip 1 lezyondu. Ortalama volüm 230 ml idi. Aspirasyonda %79 oranında renksiz, berrak, bir kısmı 

basınçlı kaya suyu geldi. 426 ( %82) hastaya %30 hipertonik NaCl tedavisi uygulandı. İşlemde ortalama 

aspirasyon  miktarı 90 ml, injeksiyon miktarı 60 ml idi. 187 hasta (%36) kateterize edildi.109 hastaya ( %21) 

alkol ablasyonu yapıldı. Kist sayısı ve yerleşiminin tedavi etkinliği üzerine anlamlı etkisi bulunmadı (p>0.05). 

Buna karşın albendazol kullanımı, kistin tipi, içeriği, kateterizasyon ve alkol ablasyonu tedavinin etkinliğini 

değiştirmekteydi (p<0.05). Hastaların %5’inde anaflaksik reaksiyonlar, hipotansiyon, bulantı, safra fistülü, abse 

gibi komplikasyonlar gelişti. Tedavi etkinliği %95 oranında bulundu. Takiplerde hastaların %74’ünde  nüks 

lezyona rastlanmadı.  

Sonuç: Minimal invaziv tedavi yöntemi olarak PAİR,  başarı oranı yüksek, iyileşme süresi kısa, etkin ve 

güvenilirdir.  

 

 

SS-331 

PERCUTANEOUS DRAİNAGE OF LİVER HYDATİD CYS; 

LONG TERM RESULTS 
 

Aim: Hydatid cyst due to Eccinococcus granulosus is a common and serious health problem. The lungs, kidneys, 

spleen and brain are most commonly located in the liver. They may be asymptomatic or cause cyst rupture, 

anaphylaxis, mass effect, bile fistula, obstruction, cholangitis and abscess formation. Treatment is surgical or 

percutaneous treatment. PAIR method is used in percutaneous treatment. The stages are puncture, aspiration, 

injection (scoliotic-sclerosing), reaspiration. Indications Type 1, type 2, some type 3 cysts are common, pregnant 

and not suitable for surgery.  

Materials and Methods: In this study, 520 patients who underwent PAIR between 2008 and 2018 were 

evaluated retrospectively in terms of efficacy and complications. Patients were given scolastic treatment with 

albendazole for 15 days before the procedure. 18 g intervention needle was entered into the cyst after the 

asymmetry was given hypertonic (30% NaCl) was waited for 15 minutes. After separation of the germinative 

membrane, the cyst contents were completely aspirated. Catheterization method was performed with 8-14 F 

pigtail catheter after PAIR in bile cavity and infected cysts larger than 5-6 cm. When the 24-hour drainage was 

below 10 cc in the follow-up, the cavitography was performed. If there was no fistula or sclerosis, catheter was 
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removed. He was followed. 

Results: The mean age was 42 years and 285 (54%) of the cases were female. 72% of the lesions were in the 

right lobe of the liver, 64% were single and 71% were type 1 lesion. The mean volume was 230 ml. In the 

aspiration, 79% of the water came from rock water. % 82 of the cases were treated with 30% hypertonic NaCl. 

The mean amount of aspiration was 90 ml and the injection amount was 60 ml. 187 (36%) of the patients were 

catheterized. Alcohol ablation was performed in 109 (21%). There was no significant effect of cyst number and 

location on treatment efficacy (p> 0.05). However, albendazole use, cyst type, content, catheterization and 

alcohol ablation changed the efficacy of the treatment (p <0.05). Complications such as anaphylactic reactions, 

hypotension, nausea, bile fistula and abscess developed in 5% of patients. Treatment efficacy was found to be 

95%. In follow-up, 74% of patients did not have recurrent lesions. 

Result: As a minimally invasive treatment, PAIR has a high success rate, a short recovery time, is effective and 

reliable.  
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SS-332 

ÜNİVERSİTE DESTEK PERSONELİNİN GÜNDÜZ UYKULULUK DURUMUNUN 

BELİRLENMESİ 

Nermin Kılıç*, Gökçe Demir**, Harun Çiftçi*** 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Yüksek Lisans Öğrencisi 

** Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi  

*** Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 

 

Amaç: Bireylerin yaşamlarının büyük bir kısmını çalışma ortamında geçirmesi ve üretken olmanın sağlıklı 

olmakla yakından ilişkili olması nedeniyle işçi sağlığı hizmetleri erişkin sağlığının önemli bir bileşeni 

olmaktadır. Uyku sağlıklı yaşamın önemli bir parçası ve sağlığın sürdürülebilir olması için gerekli olan bir 

süreçtir. Yaşam için gerekliliği üzerinde önemle durulan uykuya yönelik yapılan çalışmalarda, toplumun farklı 

kesimlerinde uyku sorunlarının yaygın olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada üniversite destek personeli 

arasında gündüz uykululuk durumunun sıklığını değerlendirmek amaçlanmıştır.    

Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı türdedir. Araştırma 1-29 Aralık 2018 tarihinde arasında, İç Anadolu Bölgesinde 

yer alan bir üniversitenin 100 destek personeli ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından 

oluşturulan anket formu ve Epworth Uykululuk Ölçeği kullanılmıştır.  İstatistiksel analizlerde sayı, yüzde ve 

ortalama kullanılmıştır.   

Bulgular: Araştırmaya katılan çalışanlara ait sosyodemografik veriler incelendiğinde çalışanların ortalama 

39.40±7.5 yaşında ve %65’inin erkek olduğu, % 77’sinin evli ,% 35’inin ilköğretim ve altı düzeyinde eğitime 

sahip olduğu görülmektedir. Çalışanların kurumda ortalama 6.44±4.5 yıl çalıştığı günlük 8 saat mesai yaptıkları 

ve %18’inin tanı konulmuş bir hastalığı olduğu belirlenmiştir. Çalışanların ortalama uyku saatleri 6.91±1.43 olup 

%40’ı uyandıktan sonra kendisini dinlenmiş hissetmemektedir.  Destek personelinin gündüz uykuluk prevelansı 

% 31.0 olarak bulunmuş ve epworth uykululuk ölçeğinden ortalama 5.93±5.7 puan aldıkları belirlenmiştir.  

Sonuç: Üniversite destek personeli arasında gündüz uykululuk durumunun yaygın bir işçi sağlığı sorunu olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Destek personelini, Gündüz uykululuk durumu,  İşçi sağlığı,  

SS-332 

DETERMINATION OF THE UNIVERSITY SUPPORT STAFF OF THE DAY 

SLEEPING SITUATION 

Aim: Occupational health services are an important component of adult health because individuals spend most 

of their lives in the work environment and being productive is closely related to being healthy. Sleep is an 

important part of healthy life and a process that is necessary for health to be sustainable. Sleep studies have been 

reported to be widespread in different parts of the society. The aim of this study was to evaluate the frequency of 

daytime sleepiness among university support staff. 

Material and Method: This study is of descriptive type. The research was conducted between 1-29 December 

2018 with 100 support staff of a university in Central Anatolia. The questionnaire form and Epworth Sleepiness 

Scale were used to collect data. In statistical analysis, number, percentage and mean were used. 

Results: When the sociodemographic data of the employees were examined, it was seen that the average of 

employees was 39.40 ± 7.5 years old and 65% of them were male, 77% of them were married and 35% of them 

had primary and secondary education. It was determined that the employees had an average of 6.44 ± 4.5 years 

of work, 8 hours of work per day, and 18% of them had a diagnosed disease. The average sleep time of 

employees is 6.91 ± 1.43 and 40% of them do not feel rested after awakening. The prevalence of daytime 

sleepiness of the support staff was found to be 31.0% and it was found that they got an average score of 5.93 ± 

5.7 on the epworth sleepiness scale. 

Conclusion: It is concluded that daytime sleepiness is a common occupational health problem among university 

support staff. 

Key Words: Support personnel, Daytime sleepiness, Occupational health.  
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SS-334 

FARKLI ORTAMLARDA LACTOBACİLLUS PARACASEİ L2 

SUŞUNUN FOLAT ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 

Esin Kiray
*
, Ergin Kariptas

** 

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Kırşehir  

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kırşehir  

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Lactobacillus paracasei L2 suşlarının folik asit üretim kapasitesini farklı 

ortamlarda incelemektir. 

Giriş: Folat, donör moleküllerinden bir karbon birimini kabul eden ve metil grubu biyogenezi ve nükleotidlerin, 

vitaminlerin ve bazı amino asitlerin sentezi gibi birçok metabolik yolda bulunan bir vitamindir. DNA 

replikasyonu, onarımı ve metilasyonunun etkinliği folat mevcudiyetinden etkilenir; bu nedenle, lökositler, 

eritrositler ve enterositler gibi hızla çoğalan hücrelerin çoğalması için büyük miktarda folat gerekir. İnsan 

bağırsağında bakteriler tarafından sentezlenen folatın, çoğunlukla Lactobacillus ve Bifidobacterium cinsine ait 

olan probiyotik bakteriler tarafından absorbe edildiği ve kullanıldığı, vitamin üretimi de dahil olmak üzere 

konağa bir çok sağlık yararı sağladığı gösterilmiştir. 

Yöntem: Bu çalışmada sağlıklı kadınların vajinal florasından izole edilen L. paracasei L2 suşu kullanılmıştır. 

Suşun, 16S rRNA gen dizilimi ve biyokimyasal yöntemler kullanılarak tanımlaması yapılmıştır. Seçilen 

izolatların folat üretim kabiliyeti, folat besiyeri ortamında tekli koloni inoküle edilerek 37 ° C'de belirlendi. L2 

suşunun folik asit üretim kapasitesi, farklı pH'da (4.0, 6.0 ve 8.0) ve farklı sıcaklıklarda (37 ° C ve 45 ° C) 

incelenmiştir. İnceleme cihazı olarak Cobas 8000 e 801 cihazı kullanılmıştır.  

Bulgular: Çalışma sonucunda L. paracasei L2 suşu için folik asit üretim kapasitesi açısından en uygun 

koşulların pH 6.0 ve 37 ° C'de olduğu görülmüştür. L2 suşlarının en iyi folik asit üretim kapasitesinin 238 ng / 

ml pH 6.0 ve 37 ° C olduğu bulundu. 

Sonuç: Çalışma sonunda elde edilen verilere göre L. paracasei L2 suşunun yüksek oranda folik asit üreticisi bir 

suş olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Vajinal probiyotik, Lactobacillus paracasei, Folik asit. 

 

SS-334 

INVESTIGATION OF FOLATE PRODUCTION CAPACITY OF 

LACTOBACILLUS PARACASEI L2 STRAIN IN DIFFERENT MEDIA 

Esin Kiray
*
, Ergin Kariptas

**
 

*
Kirsehir Ahi Evran University Vocational School of Health Services / Medical Services and Techniques, 

Kirsehir, 

**Kirsehir
 
Ahi Evran University, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Kirsehir, 

 

Aims: The aim of this study was to investigate the folic acid production capacity of L. paracasei L2 strains in 

different environments. 

Introduction: Folate is a vitamin that accepts one-carbon units from donor molecules and is involved in many 

metabolic pathways, such as methyl group biogenesis and synthesis of nucleotides, vitamins, and some amino 

acids. The efficiency of DNA replication, repair, and methylation are affected by folate availability; therefore, 

large amounts of folate are required by rapidly proliferating cells such as leukocytes, erythrocytes, and 

enterocytes. It has been demonstrated that folate synthesized by bacteria in the human intestine is absorbed and 

used by the host Probiotic bacteria, mostly belonging to the genera Lactobacillus and Bifidobacterium, confer a 

number of health benefits to the host, including vitamin production.  
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Methods: In this study, L. paracasei L2 strain isolated from vaginal flora of healthy women was used. The strain 

was identified by 16S rRNA gene sequencing and characterized by biochemical methods. The folate production 

ability of selected isolates was determined at 37 °C by inoculating single colony in folate assay medium. The 

folic acid production capacity of L2 strain was investigated at different pH (4.0, 6.0 and 8.0) and different 

temperatures (37 °C and 45 °C). The Cobas 8000 e 801 device was used as the inspection device. 

Results: As a result of the study, it was observed that the optimal conditions of L. paracasei L2 strain in terms of 

folic acid production capacity were at pH 6.0 and 37°C. The best folic acid production capacity of L2 strains was 

found to be 238 ng/ml pH 6.0 and 37°C.  

Conclusion: L. paracasei L2 strain was found to be in a high rate of folic acid producer. 

Key words: Vaginal probiotics, Lactobacillus paracasei, Folic acid. 
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SS-335 

PEDİATRİK HASTALARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONU 

ETKENLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ PATERNLERİ 

Mehmet Gündüz* 

*İstanbul Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul 

 

Amaç: İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) çocukluk çağında sık görülen enfeksiyonlardandır. Tedavide başarılı 

olabilmek için İYE nedeni olan patojenlerin sıklığı, yerel ve/veya bölgesel antibiyotik dirençlerinin bilinmesi ve 

bu doğrultuda ampirik tedavinin düzenlenmesi gereklidir. Bu çalışmada hastanemize başvuran olgularda İYE 

etkenleri ve antibiyotik direnci sıklığının belirlenmesi ve uygun antibiyotik seçiminin yönlendirilmesi 

planlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2017-Aralık 2017 arası 1 yıllık dönemde İstanbul Medipol Üniversitesi 

Sefaköy Hastanesinde İYE şüphesiyle izlenen 777 pediatrik hasta dahil edildi. Hasta verileri retrospektif olarak 

taranmıştır.  Çalışmadaki tüm istatistiksel analizler SPSS 25.0 yazılımı (IBM SPSS, Chicago, IL, USA) 

kullanılarak yapıldı.   

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 777 hastanın 153 (%19.7) erkek, 624 (%80,3) kız idi. Bakteriler 

arasında izole edilen en sık etken E. coli 520 (%66.9) olarak saptandı. İkinci sıklıkla Klebsiella spp. %7,6, 

Proteus %5,9 olarak saptandı (p<0,001). Bakteri türlerine göre değerlendirildiğinde E. coli türleri 6-10, 

Klebsiella türleri <1 yaş, Proteus türleri 1-5 yaş, Enterokok türleri 6-10 yaş gruplarında anlamlı düşük, MRKNS 

türleri >10 yaş üstü hastalarda anlamlı olaak yüksek saptandı (p<0,001). Bu enfeksiyonlar erkek çocuklarda kız 

çocuklara göre 1 yaş altında ve kız cocuklarda ise 6-10 yaşlarda anlamlı yüksek saptandı (p<0,001). Klebsiella 

ve Proteus türleri erkek çocuklarda, E. coli türleri ise kız çocuklarda analmalı olarak daha sıklıkla izole edildi. E. 

coli türlerinin ampisilin, trimetoprim/sulfametoksazol, sefuroksim aksetil ve sefiksim direnci sırasıyla % 63,6, % 

30,8, %37,1 ve %32,5 olarak saptandı. Klebsiella türlerinin amoksisilin/klavulonik asit, 

trimeterprim/sulfametoks, sefuroksim aksetil ve sefiksim direnci sırasıyla %50, %37,3, %40,4 ve %35,6 olarak 

saptandı. Proteus türlerinin ampisilin, trimeterprim/sulfametoks, sefuroksim aksetil ve sefiksim direnci 

sırasıyla %56,5, %52,2, %4,9 ve %6,7 olarak saptandı.  

Sonuç: Karbapemeler, aminoglikozidler, fosfomisin ve nitrofurantoin ve siprofloksasin en etkili antibiyotiklerdi. 

Ancak bazıları i.v. kullanılmaktadır, bazıları ise çocuklarda güvenli değildir. Oral kullanılabilecek 

antibiyotiklerin oldukça kısıtlandığını gördük. 

Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, Çocuklar, Antibiyotik direnci 

 

Tablo 1. Direnç oranları (%) 

Antibiyotikler E. coli Klebsiella spp. Proteus spp. 

İmipenem 0,2 0 90,5 

Meropenem 0,6 0 0 

Ertapenem 0,6 1,7 0 

Fosfomisin 0,6 12,3 9,8 

Nitrofurantoin 4,3 67,8 100 

Gentamisin 11,4 17,2 23,3 

Siprofloksasin 12,1 22,0 23,9 

Amikasin 14,9 20,3 13,0 

Pip. Tazo 27,1 47,4 22,2 

Trim. Sulfametoks. 30,8 37,3 52,2 
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Seftazidim 31,5 35,6 4,3 

Seftriakson 31,9 35,6 6,5 

Sefiksim 32,5 35,6 6,7 

Sefuroksim aksetil 37,1 40,4 4,9 

Amoks. Klav. 49,6 50,0 33,3 

Ampisilin 63,6 100 56,5 

 

 

  

SS-335 

CAUSATİVE AGENTS İN URİNARY TRACT INFECTİONS AND 

ANTİBİOTİC RESİSTANCE PATTERNS İN PEDİATRİC PATİENTS 
Aim: Urinary tract infection (UTI) is a common infection in pediatric patients. In order to be successful in 

treatment, it is necessary to know the frequency, local and/or regional antibiotic resistance of UTI-induced 

pathogens, and to arrange empirical treatment accordingly. In this study, it was planned to determine the 

frequency of UTI agents and antibiotic resistance in the patients admitted to our hospital, and to direct the 

selection of appropriate antibiotics. 

Material and Method: A total of 777 pediatric patients with prediagnosis of UTI were enrolled in the study 

between January 2017 - December 2017 in Istanbul Medipol University Sefaköy Hospital. Patients’ data were 

retrospectively screened and reviewed. Urine samples of pediatric patients were taken using urine bags from 

children under the age of two, and as medium-flow urine samples from older children, and were sent to 

microbiology laboratory.  All statistical analyzes were performed using SPSS 25.0 software (IBM SPSS, 

Chicago, IL, USA). 

Results: Of the 777 patients included in the study, 153 (19.7%) were male, and 624 (80.3%) were female. 

Escheriachia coli 520 (66.9%) was the most common agent among isolated bacteria. The less common 

microorganisms were Klebsiella spp. (7,6%) and Proteus spp (5,9%). E. coli was seen significantly more 

frequent in the age group 6-10, Klebsiella spp were seen significantly more frequent in the patients under 1 year 

old, and Proteus species were seen significantly more frequent in the age group 1-5 years (p<0.001 for each). 

Enterococcus species were significantly lower in 6-10 year-age group, and methicillin-resistant coagulase-

negative staphhylococci were significantly higher in patients over 10 years of age (p<0.001 for each). These 

infections were found to be significantly higher in boys than in girls in the age group below 1 year, and higher in 

girls in the age group of 6-10 years (p <0.001). Klebsiella and Proteus species were isolated more frequently in 

boys, while E. coli was more frequently isolated in girls. The resistance rates of E. coli to ampicillin, 

trimethoprim / sulfamethoxazole, cefuroxime axetil and cefixime were 63.6%, 30.8%, 37.1% and 32.5%, 

respectively. The resistance rates of Klebsiella species to amoxicillin / clavulonic acid, trimethoprim / 

sulphamethoxazole, cefuroxime axetil and cefixime was 50%, 37.3%, 40.4% and 35.6%, respectively. In Proteus 

isolates, ampicillin, trimethoprim / sulphamethoxazole, cefuroxime axetil and cefixime resistance rates were 

determined as 56.5%, 52.2%, 4.9% and 6.7%, respectively. 

Conclusion: As a result, carbapenems, aminoglycosides, fosfomycin, nitrofurantoin and ciprofloxacin were the 

most effective antibiotics. However, some of them  were i.v. , and some are not safe in children. We found that 

antibiotics that can be used for oral use are very limited in pediatric patients. 

Keywords: Urinary tract infection, Children, Antibiotic Resistance 
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SS-336 

ÇOCUKLUK ÇAĞI HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI 

HASTALARIN KLİNİK ANALİZLERİ 

Murat CÖMERT* 

*İstanbul Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul 

 

Amaç: Henoch-Schönlein purpurası (HSP) sıklıkla deri, eklem, gastrointestinal sistem ve böbreklerin etkilendiği 

çocukluk çağının sık rastlanan sistemik bir vaskülitidir. Semptomlarının çok çeşitli olması nedeni ile de Henoch-

Schönlein purpurası, çocuk polikliniklerinde takip edilen ve yatırılan hastalıklar için de önemli bir yer 

tutmaktadır. Amacımız Henoch-Schönlein purpuralı hastaların klinik analizlerinin incelenerek ortaya 

konulmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya İstanbul Medipol Üniversitesi Medipol Mega Hastanesi Çocuk Nefroloji 

Polikliniğinde Henoch-Schönlein Purpurası tanısıyla takip edilen 69 hasta dahil edildi. Hasta verileri hastane 

kayıtlarından retrospektif olarak tarandı. Çalışmadaki tüm istatistiksel analizler SPSS 25.0 yazılımı (IBM SPSS, 

Chicago, IL, USA) kullanılarak yapıldı.   

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 40 (%58)’ı erkek idi. HSP tanılı erkek hasta sayısı kızlara göre 1,38 kat 

daha fazla olarak saptandı. Hastaların ortalama yaşı 6,4±3,2 yıl (aralık 2-15 yıl) idi. Mevsimsel olarak 

değerlendirildiğinde sonbahar aylarında vakaların daha fazla (%33) olduğu tespit edildi. Beş yaşındaki vakalar 

(%18.8) diğer yaş dağılımına göre daha fazla saptandı. Hastaların kliniklerine bakıldığında deri 

döküntüsü %100, eklem tutulumu %52,2, GİS tutulumu %49,3, böbrek tutulumu %24,6, hematüri %18,8, 

proteinüri %11,6 oranlarında saptandı. Klinik bulgular açısından cinsiyetler arasında anlamlı farklılık yoktu (Her 

birisi için p>0,05). Vakalarda SSS tutulumu yoktu. Eklem tutulumu olan vakalar düşük yaşta daha fazla olması 

diğer yaşlara göre anlamlı olarak yüksek bulunmasına rağmen (p=0,01 r=-0,307), diğer klinik bulgularla yaş 

dağılımı arasında anlamlılık saptanmadı (p=0,863 r=-0,021). Hastaların %5,8’ından alınan biyopsilerde vaskülit 

vardı. Cinsiyetlere göre bazı kan değerleri açısından anlamlı farklılık yoktu (Her birisi için p>0,05). 

Sonuç: HSP tanısıyla izlenen hastalarımızda en sık cilt tutulumu görürüken ikinci sıklıkla eklem tutulumu 

bulunmuştur. Hastaların %49,3 'ünde GİS ve %24,6sında ise renal tutulum saptanmıştır. Özellikle renal tutulum 

olan hastaların uzun dönemde idrar tetkiki ile proteinüri açısından düzenli takiplerinin yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Henoch-Schönlein purpurası, çocuk, klinik bulgular 

SS-336 

CLİNİCAL ANALYSİS OF PATİENTS WİTH CHİLDHOOD HENOCH-

SCHÖNLEİN PURPURA 

Murat CÖMERT* 

*İstanbul Medipol University Çamlıca Hospital Children’s Health and Diseases, İstanbul 

 

Objective: Henoch-Schönlein purpura (HSP) is a common systemic vasculitis of pediatric patients that skin, 

joints, gastrointestinal tract and kidneys are frequently affected. Because of the wide variety of symptoms, 

Henoch-Schönlein purpura is important in the patients that are followed and hospitalized in pediatric outpatient 

clinics. The aim of this study was to analyze the clinical manifestations of patients with Henoch-Schönlein 

purpura. 

Material and Method: The study included 69 patients with Henoch-Schönlein Purpura who were admitted to 

Medipol Mega Hospital Pediatric Nephrology outpatient clinics. Patient data were screened retrospectively from 

hospital records. All statistical analyzes were performed using SPSS 25.0 software (IBM SPSS, Chicago, IL, 

USA).  

Results: Forty (58%) of the patients were male. The number of male patients diagnosed with HSP was 1.38 
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times more than girls. The mean age of the patients was 6.4 ± 3.2 years (range 2-15 years). Among the seasonal 

distribution, most of the cases (33%) were observed in autumn. Five-year-old cases (18.8%) were more common 

than the other age groups. When the patients' clinics were examined, skin rash was found to be in 100%, joint 

involvement was in 52.2%, gastrointestinal involvement was in 49.3%, renal involvement was in 24.6%, 

hematuria was in 18.8% and proteinuria was in 11.6% of the patients. There was no significant difference 

between the genders in terms of clinical findings (p> 0.05 for each). There was no central nervous system 

involvement in the cases. Joint involvement was found to be higher at lower ages compared to other ages 

(p=0.01; r=-0.307), however, there was no significant difference between the other clinical findings and age 

distribution (p=0.863; r=-0.021). Biopsies from 5.8% of the patients showed vasculitis. There was no significant 

difference in terms of blood parameter values with respect to gender (p> 0.05 for each). 

Conclusion: The most common involvement was seen in skin in patients with HSP. Gastrointestinal system 

involvement was detected in 49.3% of the patients, and renal involvement was found in 24.6%. Patients with 

renal involvement should be followed up regularly for long-term urine analysis and proteinuria. 

Keywords: Henoch-Schönlein purpura, child, clinical findings, laboratory results 
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SS-338 

İNFANTİL DÖNEMDE DEV KORONER ANEVRİZMA VE 

İNKOMPLET KAWASAKİ BİRLİKTELİĞİ 

Pınar DERVİŞOĞLU ÇAVDAROĞLU
*
, Öner ÖZDEMİR** 

*
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji Bölümü, 

**
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı 

 

Amaç: Kawasaki hastalığı (KH); 5 yaşın altı çocuklarda görülen, kendini sınırlayan, multisistemik bir 

vaskülittir. Tedavi edilmeyen olgularda koroner arter tutulumuna bağlı koroner arter anevrizması, myokard 

infarktüsü ve ani ölüm gibi ciddi kardiyak komplikasyonlar gelişebilir. Bu nedenle hastalığın erken teşhis 

edilmesi ve tedaviye başlanması bu tür komplikasyonların gelişimini önlemek açısından önemlidir. Burada 

infantil dönemde inkomplet kawasaki hastalığı tanısı alan ve koroner arter anevrizması gelişen olgu sunuldu. 

Olgu: 2,5 aylık erkek hasta inatçı ateş yüksekliği şikayeti ile acile getirildi. Fizik muayenesinde axiller 

ateş:38.5°C, nabız:120/dak, solunum sayısı:30/dk, tansiyon arteriyel:100/60 mm/Hg ölçüldü. Genel durumu 

huzursuzdu. Sol el 4. ve 5.parmağın distalinde soyulma vardı. Sistem muayenelerinde patolojik bir özellik yoktu. 

Lökosit:15,2 K/mm3, hgb:10.2, hct:31%, plt:584 K/mm3 idi. Sedim:78 mm/saat, C-reaktif protein:104 mg/dl idi. 

Öyküsünden son 12 gündür düşmeyen ateşlerinin olduğu ve 7 gün antibiotik kullandığı öğrenildi. 

Ekokardiyografide; mitral kapaktan hafif yetersizlik, perikardiyal efüzyon ve her iki ana koroner arterde dev 

anevrizmatik dilatasyonlar saptandı. 2 gr/kg/g IVIG ve yüksek doz aspirin başlandı. IVIG sonrası ateşi olmadı. 7 

gün sonra kontrol ekokardiyografisi yapıldı. Koroner anevrızmalarda gerileme görülmedi. Tedavi düşük doz 

aspirin ve dipiridamol olarak düzenlendi. Takibi devam etmektedir. Komplet KH tanısı, inatçı ateşe (≥5 gün) 

eşlik eden klinik bulgular varlığında konulur. Kriterleri tamamlamayan olgularda inkomplet KH’dan bahsedilir. 

Klinik kriterler KH’na özgül değildir ve tanıda güçlükler yaşanır. İlk 10 gün içinde uygulanan yüksek doz IVIG 

ile koroner arter tutulumu 25% den 4% lere indirilebilmektedir. Olgumuzda IVIG tedavisi 12. günde verildi. 

Ancak koroner tutulum engellenemedi. 

Sonuç: 6 ayın altında uzamış ateş sebebi ile tetkik edilen hastalarda, KH ve gelişebilecek dev koroner anevrizma 

olasılığı akla gelmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İnkomplet Kawasaki Hastalığı, dev koroner anevrizma, infant 

SS-338 

GIANT CORONARY ANEURYSM AND INCOMPLETE KAWASAKI 

ASSOCIATION IN INFANTILE PERIOD 

Aim: Kawasaki disease (KD) is a self-limiting, multisystem vasculitis in children under 5 years of age. Severe 

cardiac complications like coronary artery aneurysm, myocardial infarction and sudden death may develop in 

patients not treated. Therefore, early diagnosis and treatment are important in preventing development of such 

complications. In this case, incomplete Kawasaki disease and coronary artery aneurysm in infantile period is 

presented 

Case: A 2.5-month-old male patient was brought to the emergency department with persistent fever. Physical 

examination revealed axillar fever:38.5°C, pulse:120/min, respiratory rate:30/min, arterial blood pressure:100/60 

mm/Hg. He looked agitated. There was peeling at the tip of distal part of the 4th and 5th finger. There was no 

other pathology in system examinations. Leukocyte:15,2K/mm3, Hgb:10.2g/dL, Hct:31%, Plt:584K/mm3, 

ESR:78mm/h, CRP:104mg/dl. That he had persistent fever for the last 12 days and received antibiotics for 7 

days was learnt. Echocardiography showed mild insufficiency of mitral valve, pericardial effusion and giant 

aneurysmatic dilatations in both main coronary arteries. The patient received 2 gr/kg/day IVIG and high dose 

aspirin. He had no fever after IVIG. After 7 days, control echocardiography showed no regression in coronary 

aneurysms. Treatment was regulated to low dose aspirin and dipyridamole and follow-up is still in progress. 

Complete KD is diagnosed with the presence of clinical features accompanying persistent fever (≥5 days). Since 

clinical criteria are not specific to KD and there are difficulties in diagnosis, incomplete KD is referred to in 
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cases not fulfilling criteria such as ours. Coronary artery involvement can be reduced from 25% to 4% with high-

dose IVIG administration within the first 10 days. IVIG treatment was given on 12th day in our case but 

coronary involvement could not be prevented. 

Conclusion: In patients younger than 6 months examined with prolonged fever, KD and possibility of giant 

coronary aneurysm development should be considered. 

Keywords: Incomplete Kawasaki Disease, giant coronary aneurysm, infant 
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 SS-341 

GRANÜLOMATÖZ MASTİT TEDAVİSİNDE MEME KORUYUCU 

YAKLAŞIM: TEK MERKEZ SONUÇLARIMIZ 

Ahmet ALYANAK
*
 

*
Medical Park Ankara Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye. 

 

Amaç: Granülomatöz mastit toplumda nadiren görülen fakat cilt ülserasyonları veya fistülleri gibi ciddi 

komplikasyonlarla seyredebilen kronik enflamatuar bir durumdur. Ayırıcı tanıda meme kanserleri 

değerlendirilmesi gereken en önemli durumdur. Granülomatöz mastitin tedavisi üzerine halen net bir fikir birliği 

oluşmamıştır. Bu çalışmamızda meme koruyucu cerrahi, klasik antibiyoterapi ve antitüberküloz ilaçlarla tedavi 

edilmiş olan granülomatöz mastit vakalarımızın sonuçlarını bildirerek tedavide meme koruyucu yaklaşımın yeri 

konusunda literatüre katkı sağlamayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Üçüncü basamak bir hastanenin genel cerrah kliniğinde yapılan ardışık 21 vakanın verileri 

geriye dönük incelendi. Hastaların demografik verileri, klinik verileri, ve uzun dönem sonuçları 

değerlendirilerek karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmada verileri incelenen 21 hastanın tamamında başvuru şikâyeti ele gelen ağrılı kitle idi. Bu 

semptoma ek olarak 4 hastada cilde fistülize apse, 2 hastada ise ülsere olmuş meme cildi görüldü. İki hastada 

öncesinde akciğer tüberkülozu tedavisi öyküsü vardı. Hastalarda meme ultrasonografisinde nodüler görünüm, 

mamaografide nodüler opasite, manyetik rezonans görüntülemede nonspesifik bulgular mevcuttu. Nihayi tanı 

tru-cut biyopsiler ile kondu. Hiçbir hastada patoloji preparatında aside dirençli bakteri saptanmadı. Bir hastada 

PPD testi pozitif; bir hastada ise sınırda pozitif saptandı ve antitüberküloz tedavi verildi. Meme koruyucu cerrahi 

tüm hastalarda klinik iyileşme sağladı. 3 yıllık takiplerimizde nüks görülmedi. 9 hasta sadece rutin cerrahi 

profilaksi altında opere edildi. Bu grupta postoperatif dönemde yara yeri enfeksiyonu görülmedi. 12 hasta 

preoperatif ve postoperatif antibiyoterapi ile opere edildi. Bu grupta bir hastada insizyon yeri enfeksiyonu ve 

kısmi açılma gözlendi. Postoperatif nüks granülomatöz mastit veya fistül izlenmedi. Uzun dönemde iki hastamız 

revizyon mamoplasti için başvurdu. 

Sonuç: Granülomatöz mastit tedavisinde meme koruyucu yaklaşım bizim sonuçlarımıza göre güvenli ve 

etkindir. Ayrıca PPD pozitif granülomatöz mastit vakalarında antitüberküloz tedavi düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: granülomatöz mastit, tüberküloz, meme koruyucu cerrahi 

SS-341 

BREAST-CONSERVING APPROACH IN THE TREATMENT OF 

GRANULOMATOUS MASTITIS: SINGLE CENTER RESULTS 
Aim: Granulomatous mastitis is rare in general population. However, it is prone to complications such as skin 

ulcers and fistulae. Breast cancer is the most important differential diagnosis in the evaluation. There is still no 

consensus on the treatment. In this study we aimed to contribute to the contemporary literature with the results of 

a single center case series comprising 21 consequent granulomatous mastitis cases who underwent breast-

conserving surgery. 

Materials and Methods: Twenty-one cases who underwent granulomatous mastitis treatment in single center 

were retrospectively reviewed. Clinical findings, demographic data, and long-term results are included to the 

study. 

Results: In all patients, the main symptom was painful swelling and self-palpated mass in the breast. 

Additionally, four patients had skin fistulae while two patients had skin ulcerations at the time of 

administrations. Two patients had previous lung tuberculosis history. We observed nodular appearance on 

ultrasound and mammography, and non-specific findings in magnetic resonance imaging. Tru-cut biopsies were 

performed for definitive diagnoses. We did not observe acid-resistant bacteria in biopsy materials. Two patients 

received antituberculotic therapy because the PPD-test was positive in one while the test was borderline positive 
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in another patient. Lumpectomy provided complete relief in all cases. We did not observe recurrence in our 

three-years follow-up. Nine patients underwent surgical treatment under routine surgical prophylaxis and we did 

not observe any surgical site infections in these patients. Twelve patients underwent surgery under a preoperative 

and postoperative antibiotic treatment protocol. One patient in this groups re-admitted because of partial 

dehiscence and wound infection. Postoperative recurrence or fistulae were not observed. Two patients required 

mammoplasty in the long-term. 

Conclusion: Breast-conserving approach is safe and effective, due to our results. We suggest implementing 

antituberculotic treatment in patients with positive PPD-tests. 

Key words: granulomatous mastitis, tuberculosis, breast-conserving surgery  
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SS-342 

FARKLI SEMPTOMLAR TEK TANI: PESTİSİT MARUZİYETİ 

Durdu Mehmet KÖŞ* 

*Murat Erdi Eker Beytepe Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Ankara 

 

Giriş: Pestisitler, bitkilere zarar veren küçük hayvan, böcek, mantar v.b canlıları öldürmek üzere kullanılan 

kimyasal maddelerdir. Günümüzde dünyada pestisit kullanımı milyar litrelerle ölçülüyor. Yaklaşık kişi başına 1 

litre/yıl kullanılıyor. Hastanelere farklı kliniklerde farklı şikayetlerle başvuran hastalarda çeşitli nedenlerle 

pestisit maruziyeti etyolojide saptanmıştır. Genelde çifçilikle uğraşan kişilerde kolaylıkla pestisit maruziyeti akla 

gelmektedir. Ancak bilgisayar operatörü, emekli mühendis, doktor, öğrenci, acil sağlık çalışanı gibi farklı meslek 

grupları da zaman zaman pestisit maruziyetine bağlı semptomlarla hastaneye başvurabiliyor.  

Olgu: 50 yaşında doktor hasta, KBB uzmanına koku alma bozukluğu şikayeti ile başvuruyor. 1 ay önce nazal 

irritasyon ve koku alma hissinde bozulma ile başlayan şikayeti ağır yanık kokusu alma, takip eden hiç koku 

alamama ve tat alma bozukluğu ile devam ediyor. Herhangi bir üst solunum yolu rahatsızlığı, kafa travması ve 

ilaç kullanım hikayesi bulunmuyor. Hastanın sorgulanmasında 1 ay önce çalışma ofisinde haşere için ilaçlama 

yapıldığı, ilaçlamadan 24 saat sonra geldiği ofisinde yeterli havalandırma yapılmadan gün boyu ve ertesi gün 

çalıştığı ve sikayetlerinin de bu pyrethrin etken maddeli insektisid maruziyetinden sonra başladığı öğreniliyor. 

Hastaya ekzotoksine bağlı muhtemel  reseptör hasarı ile ilişkili anosmi tanısı konuluyor  steroid (oral, nasal) ve 

nasal yıkama solüsyonları öneriliyor.  

Tartışma: Pestisitler günümüzde tarımda sıkça kullanılmasıyla buna bağlı çok farklı kliniklerde hastalar farklı 

semptomlarla karşımıza çıkmaktadır ve ayırıcı tanıda değerlendirilmelidir. Ayırıcı tanımızın oluşturması için 

öncelikle ayrıntılı anamnez alınması birinci koşulu oluşturmaktadır.  

Sonuç: Tarım üretiminde müdahalelerin çoğaldığı günümüzde pestisit maruziyeti hangi meslek grubunda ve 

hangi yaşta olursa olsun semptomların değerlendirilmesinde gözardı edilmememelidir.  

Anahtar Kelimeler: Pestisit, maruziyet, semptomlar 

 

SS-342 

DIFFERENT SYMPTOMS ONLY DIAGNOSIS: PESTICIDE EXPOSURE 
Introduction: Pesticides are chemicals used to kill small animals, insects, fungi, etc. that damage plants. Today, 

the use of pesticides in the world is measured in billion liters. Approximately 1 liter per year is used. Pesticide 

exposure was determined in the etiology of patients who presented to hospitals with different complaints in 

different clinics. Generally, pesticide exposure occurs in people who are dealing with farms. However, different 

occupational groups such as computer operator, retired engineer, doctor, student, and emergency health worker 

can apply to the hospital with symptoms related to pesticide exposure from time to time. 

Case: A 50-year-old patient presented to a ENT specialist with a complaint of olfactory disorder. He had a 

complaint of nasal irritation and deterioration of his smell, and he continued with a severe burning odor, and a 

taste disorder. There is no history of upper respiratory tract disease, head trauma and medication use. In the 

questioning of the patient, it is learned that one month ago he was given medication for pest in the working 

office and he came to the office 24 hours after the application of spraying. The patient is diagnosed with anosmia 

related to exotoxin-related receptor damage and steroid (oral, nasal) and nasal washing solutions are 

recommended. 

Discussion: Pesticides are frequently used in agriculture, and in many different clinics related to this, patients 

present with different symptoms and should be evaluated in the differential diagnosis. The first condition is to 

take a detailed anamnesis for the creation of our separator definition. 

Conclusion: Pesticide exposure should not be ignored in the evaluation of symptoms in which occupational 

group and at any age in which agricultural interventions have increased. 
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KeyWords: Pesticide, exposure, symptoms 

 

SS-343 

PAZARTESİ SENDROMU VAR MI?: KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİ 

BULGULARI 

Pınar ÇAKAN
*
, Sedat YILDIZ

** 

* 
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Pediatri AD, Malatya 

**
 Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Malatya 

 

Amaç: Genellikle, hafta sonu tatilinden sonra pazartesi güne işe başlamanın zor olduğu bildirilir ve bu durum 

pazartesi sendromu olarak adlandırılır. Bununla beraber, bu durumun insan fizyolojisini etkileyen bir gerçek mi 

yoksa kişisel bildirimlerle sunulan bir his mi olduğu bilinmemektedir. Bunu net olarak ortaya koymak için 

fizyolojik kanıtlara ihtiyaç vardır. Kalp hızı değişkenliği (KHD), sempatovagal dengenin non-invazif olarak 

ortaya konması için kullanılan bir tekniktir. Mevcut çalışmanın amacı, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 

kalp hızı değişkenliğini ortaya koyarak pazartesi sendromunun olup olmadığını ortaya koymaktır. 

Gereç ve Yöntem: Etik kurul izni alındıktan sonra, 39 kamu çalışanında (23 kadın, 16 erkek) Pazartesi, 

Çarşamba ve Cuma günleri kalp hızı değişkenliği ölçüldü. Bu amaçla sırtüstü yatar pozisyonda 5 dakika süreyle 

elektrokardiyogram kayıtları alındı ve özel bir yazılım programıyla R-R aralıklarının değişkenlik parametreleri 

(KHD) belirlendi. SDNN (NN aralıklarının standart sapması), RMSSD (ardışık R-R aralıklarının farlılıklarının 

ortalamasının karekökü), PNN50 (birbirinden 50 ms farklı olan ardışık R-R aralıklarının yüzdesi) gibi zaman-

bağımlı parametreler ile VLF (çok düşük frekans), LF (düşük frekans), HF (yüksek frekans) ve LF/HF gibi 

frekans-bağımlı parametreler ölçüldü. Veriler normal dağılım göstermediği için cinsiyet karşılaştırmalarında 

Kruskal-Wallis testi kullanılırken, eşleştirilmiş karşılaştırmalarda Wilcoxon Signed Rank testi kullanıldı.  

Bulgular: İncelenen parametrelerden hiçbiri kadınlarla erkekler arasında istatistiksel bir farklılık göstermedi. 

Pazartesi’den Cuma’ya doğru kalp hızının arttığı (P=0.024), SDNN’nin azaldığı (P=0.045), RMSSD’nin azaldığı 

(P=0.021) ve PNN50’nin azaldığı (P=0.009) belirlendi. VLF ve LF/HF değişmezken, LF ve HF’nin ise 

Çarşamba’dan Cuma’ya doğru azaldığı (sırasıyla P=0.044 ve P=0.040). 

Sonuç: Elde edilen veriler, hafta içi günlerde kalp hızı değişkenliğinde farklılıklar bulunduğunu fakat bunun 

cinsiyete bağlı olmadığını ortaya koyan ilk somut bilgilerdir. SDNN, RMSSD ve PNN50 değerlerinin düşük 

olması vücutta bir haftalık yorgunluk birikimi ile ilişkili olabileceğinden, Pazartesi sendromundan ziyade Cuma 

sendromundan bahsetmek daha olası gözükmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pazartesi Sendromu, Kalp Hızı Değişkenliği, Cinsiyet  

 

SS-343 

DOES MONDAY SYNDROME EXIST?: HEART RATE VARIABILITY 

FINDINGS 

Introduction: Generally, it has been reported that it is difficult to start work on Monday following weekend 

holiday and this is called as Monday syndrome. However, it is not known whether it is a fact or it is a personal 

perception.  To clarify this, there is a need for physiological evidences. Heart rate variability (HRV) is a technic 

used for the non-invasive assessment of sympathovagal balance. Aim of the current study was to measure HRV 

on Monday, Wednesday and Friday and to show whether Monday syndrome exists or not.  

Methods: Following ethical consent, HRV was measured in 39 state workers (23 females, 16 males) on Monday, 

Wednesday and Friday. For that purpose, a 5-min electrocardiogram was recorded on supine position and R-R 

intervals were evaluated by using special software. Time domain variables such as SDNN (standard deviation of 

R-R intervals), RMSSD (the root mean square differences of successive R-R), PNN50 (percentage of 

consecutive RR intervals differing 50 ms) and frequency domain variables such as VLF (very low frequency), 

LF (low frequency), HF (high frequency) were measured. As the data did not have normal distribution, gender 
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comparisons were made by Kruskal-Wallis test while paired comparisons were made by using Wilcoxon Signed 

Rank test.  

Results: None of the parameters measured differed statistically between males and females (P>0.05). Heart rate 

increased (P=0.024) whereas SDNN (P=0.045), RMSSD (P=0.021) PNN50 (P=0.009) reduced from Monday to 

Friday. VLF and LF/HF did not differ (P>0.05) but LF and HF reduced from Wednesday to Friday (P=0.044 and 

P=0.040, respectively) 

Conclusion: The data obtained provides the first objective information that HRV varies between the weekdays 

and that there were no gender differences. As reduced SDNN, RMSSD and PNN50 values may be associated 

with one week of fatigue accumulation in the body, it is much possible to mention Friday syndrome rather than 

Monday syndrome. 

KeyWords: Monday syndrome, Heart Rate Variability, Gender 
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SS-344 

D VİTAMİNİ, İNFLAMASYON BELİRTEÇLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ 

OBEZİTEDEN ETKİLENİR Mİ? 

Muzaffer KATAR* 

 *Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Tokat 

 

Amaç: Obezlerde, serum D vitamini düzeylerinin normal kilolu kişilere göre daha düşük ve insülin direncinin 

(HOMA-IR) ise daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bazı çalışmalarda, yağ dokusunda düşük-derecede kronik bir 

enflamasyonun varolduğu bildirilmektedir. Nötrofil lenfosit oranı (NLR), platelet lenfosit oranı (PLR) ve 

ortalama trombosit hacmi (MPV) sıklıkla enflamatuar sürecin değerlendirilmesinde kullanılmaktadırlar. 

Hastanemize başvuran obez hastalarımızda; obezite ile serum D vitamini düzeyleri ile insülin direnci ve 

enflamasyon belirteçleri arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçladık  

Gereç ve yöntemler: Çalışmamız, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç 

Hastalıkları/Endokrinoloji polikliniklerinde morbid obezite tanısı ile 2010–2018 yılları arasında takip edilen 

hastaların dosyaları üzerinden retrospektif olarak gerçekleştirildi. Hastalardan VKE≥30 kg/m
2 

olanlar ‘obez’ 

olarak değerlendirilip çalışmaya dahil edildi. D vitamini kullanan, D vitamini metabolizmasını etkileyecek 

kronik böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı, güneş alerjisi gibi hastalıkları olanlar ve 16 yaş altındaki hastalar 

çalışmaya dahil edilmedi. Parametreler; ortalama ve standart sapma değerleri olarak belirtildi. Normal dağılıma 

uyan parametrelerde Pearson Korelasyon, uymayanlar için Spearman korelasyon testi yapıldı. Korelasyon 

katsayısı (r) ve anlamlı çıkan korelasyonlar (p<0,05) belirtildi. Değerlendirmede MedCalcVersion 14.8.1 

istatistik programı kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 159(Erkek/Kadın: 31/128) hastanın yaşlarının ortalaması 32,1991±17,3805 

(SS) olarak belirlenmiştir. Vitamin D düzeyleri ile VKE arasında anlamlı bir ilişki (p=0,0420) olduğu tespit 

edilmiştir. Ancak, Vitamin D düzeyleri ile NLR, PLR ve HOMA-IR aralarındaki ilişkilerin sırasıyla (p=0,2404), 

(p=0,2340) ve (p=0,3492) anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. VKE ile HOMA-IR, MPV, NLR ve PLR 

aralarındaki ilişkilerin ise sırasıyla; (p=0,1200), (p=0,1294), (p=0,4033) ve (p=0,3026) anlamlı olmadığı tespit 

edilmiştir. 

Sonuç: Çalışmamızda, literatürle uyumlu bir şekilde, obezlerde D vitamini düzeylerinin düşük olduğu 

görülmüştür. Her ne kadar literatürde, obezitede hem insülin direnci hem de inflamatuar bir sürecin mevcut 

olduğunu belirtilse de bizim çalışmamız bunu istatistiksel olarak doğrulayamamıştır.  

Anahtar kelimeler: D vitamini, İnflamasyon belirteçleri, Obezite, İnsülin direnci 

 

 

SS-344 

IS VITAMIN D, INFLAMMATION INDICATORS AND INSULIN 

RESISTANCE AFFECTED BY OBEZITIY? 
Introduction: In obese patients, serum vitamin D levels are lower than those of normal weight and insulin 

resistance (HOMA-IR) is higher. Neutrophil lymphocyte ratio (NLR), platelet lymphocyte ratio (PLR), and 

mean platelet volume (MPV) are often used in the evaluation of the inflammatory processes seen in adipose 

tissues of obeses. In our obese patients; we aimed to determine the relationships between obesity and serum 

vitamin D levels, insulin resistance and inflammation markers. 

Methods: Medical records of the patients followed up with morbid obesity(BMI≥30 kg / m
2
) in the policlinics of 

Internal Medicine/Endocrinology department of Tokat Gaziosmanpasa University Medical Faculty Hospital 

between 2010–2018 were retrospectively evaluated. Patients taking vitamin D, with the diseases which would 

affect vitamin D metabolism, and patients under 16 years were excluded. Parameters were specified as mean, 
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and standard deviation. Spearman Correlation Test was used for the parameters that did not conform to normal 

distribution. Correlation coefficient (r) and significant correlations (p <0.05) were specified. MedCalcVersion 

14.8.1 statistical program was used. 

Results: The mean age of the patients (159 male / female: 31/128) was determined as 32,1991 ± 17,3805 (SD). 

A significant relationship was determined between vitamin D levels and BMI (p=0.0420). However, non-

significant relationships were detected between Vitamin D levels and NLR, PLR and HOMA-IR  (p=0.2404), 

(p=0.2340) and (p=0.3492) respectively.  Between BMI and HOMA-IR, MPV, NLR and PLR, (p= 0,1200), 

(p=0,1294), (p=0,4033) and (p=0,3026) respectively, non-significant relationships were detected. 

Conclusion: In our study, it was found that vitamin D levels were low in obese patients in accordance with the 

literature. Although the literature indicates that both insulin resistance and an inflammatory process are present 

in obesity, our study has not been able to confirm this statistically. 

Key words: Vitamin D, Inflammation markers, Obesity, Insulin resistanceKeywords: Vitamin D, Inflammation 

indicators, Obesity, Insulin resistance 
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SS-346 

ÜRİNER SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI: YAŞA BAĞLI OLARAK 

İDRAR VE RENAL FONKSİYON TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Burçin Nilay Yener
*
, Fatih Kar

*
, Fahrettin Akyüz

* 

*
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD 

 

Amaç: İdrar yolu enfeksiyonunun (İYE) kronik böbrek yetmezliğine neden olduğu bilinmektedir. Türkiye'de 

diyaliz ünitelerinde bulunan hastaların yaklaşık %17'sinin çocukluktaki ürolojik problemlerin ihmal 

edilmesinden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu retrospektif çalışmanın amacı, yaşa bağlı olarak bazı idrar ve 

böbrek fonksiyon testleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntemler: Çocuklar ve yetişkinler dahil olmak üzere İYE'li 936 hastanın verileri iki grupta incelendi. 

Bilirubin (BIL), kan (BLD), bakteri (BAC), glukoz (GLU), lökosit (LEU) ve protein (PRO) idrar testlerinde 

kullanıldı. Kan üre azotu (BUN), kreatinin (CR) ve ürik asit (UA) renal fonksiyon testlerinde kullanıldı. Ayrıca 

C-reaktif protein (CRP) seviyeleri de incelendi. Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk normallik ve Spearman-rho 

korelasyon testi yapıldı. Veriler Mann-Whitney Testine göre yapıldı. Sonuçlar% 25-75 ortanca değerleri ve 

yüzdelik ile gösterilmiştir. p <0.05 değerleri anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: CRP, BUN, CR ve UA düzeyleri arasında yaş gruplarında sırasıyla istatistiksel olarak anlamlı pozitif 

korelasyon vardı (r = 0,349, r = 0,564, r = 0,477, r = 0,427, p = 0,000). Her iki grubun idrar testleri Pearson ki-

kare testine göre karşılaştırıldığında sadece LEU ve PRO testleri istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). 

CRP, BUN, CR ve UA düzeyleri yüksek LEU ve PRO verilerine göre karşılaştırıldığında, gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p <0.001), ancak diğer idrar testlerinde anlamlı bir fark gözlenmedi 

(p>0.05). 

Sonuç: İdrar yolu enfeksiyonu ve böbrek fonksiyonu riski olan çocuklarda yüksek düzeylerde protein ve lökosit 

seviyeleri arasında bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz, ancak kronik böbrek yetmezliğinde erken tanı ve tedavi için 

daha ileri araştırma ve tekniklere ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, kronik böbrek yetmezliği, yaş 

 

SS-346 

URINARY TRACT INFECTIONS: RELATIONSHIP BETWEEN URINE 

AND RENAL FUNCTION TESTS DEPENDING ON AGE 
 

Introduction: Urinary tract infection (UTI) is known to cause chronic renal failure. Approximately 17 percent of 

patients in dialysis units in Turkey is reported to be omitted due to urological problems in childhood. The aim of 

this retrospective study was to investigate the relationship between some urinary and renal function tests 

depending on age. 

Material and Methods: The data of 936 patients with UTI including children and adults were examined in two 

groups. Bilirubin (BIL), blood (BLD), bacteria (BAC), glucose (GLU), leukocyte (LEU) and protein (PRO) were 

used urine tests. Blood urea nitrogen (BUN), creatinine (CR) and uric acid (UA) levels were used renal function 

tests. We were also examined for C-reactive protein (CRP) levels. Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk 

normality and Spearman-rho correlation test were performed. The data were performed according to Mann-

Whitney Test. Results are shown by %25-75 median values and percentile. p<0.05 values were considered 

significant 

Results: There was a statistically significant positive correlation between CRP, BUN, CR and UA levels in age 

groups, respectively (r=0,349, r=0,564, r=0,477, r=0,427, p=0,000). When the urine tests of the two groups were 

compared according to the Pearson chi-square test, only LEU and PRO tests were found statistically significant 

(p<0.05). When the levels of CRP, BUN, CR and UA were compared according to high LEU and PRO data, 
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statistically significant difference was found between the groups (p<0.001) but no significant difference was 

observed in other urine tests (p>0.05). 

Conclusions: We can say that there is a relationship between high levels of protein and leukocyte levels in 

children with risk of urinary tract infection and renal function, but further research and techniques are needed for 

early diagnosis and treatment in chronic renal failure. 

Keywords: Urinary tract infection, chronic renal failure, age 
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SS-347 

BİR HAFTA İÇİNDE TROMBOLİTİK TEDAVİ TEKRARLANAN İKİ 

İNME OLGUSUNUN SUNUMU 

Onur YİĞİTASLAN*,  

* İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği 

 

Giriş: İki olgu sunumu ile iskemik inmede kullanılan trombolitik tedavinin etkisinin ve güvenirliğinin 

gösterilmesi. 

Olgular: İlk olgu: 59 yaşında kadın hasta. Hasta, 30 dakika süren ve sonrasında düzelen konuşma bozukluğu ile 

yatırıldı. 2,5 saat sonra uyandığında, mikst afazik ve sağ hemiplejik olduğu görüldü. Beyin BT incelemesinde 

enfarkt dokusu saptanmayan hastaya trombolitik tedavi verildi. 24 saat sonrası muayenesi normaldi. Hastada, 

dört gün sonra tekrar mikst afazi ve sağ hemiparezi saptandı. Beyin BT incelemesinde sağ OSA sulama alanında 

küçük enfarkt alanı saptanan hastaya tekrar trombolitik tedavi uygulandı. Birinci hafta muayenesinde ılımlı 

sensoriyel afazi dışında patoloji saptanmadı. Üçüncü ay kontrol muayenesi normaldi. 

İkinci olgu: 70 yaşında erkek hasta. Hasta, konuşma bozukluğu ve sağda güçsüzlük şikayeti ile başvurdu. Beyin 

BT incelemesinde enfarkt dokusu saptanmayan hastaya trombolitik tedavi verildi. 24. saat muayenesi ılımlı 

sensoriyel afazi dışında normaldi. Birinci hafta muayenesi de normal olarak değerlendirildi. Trombolitik 

tedaviden 8 gün sonra, uykusundan mikst afazi ve sağda hafif hemiparezi ile uyandı. Beyin BT incelemesinde, 

sağ OSA sulama alanında küçük bir alanda enfarkt ile uyumlu görünüm saptandı. Tekrar trombolitik tedavi 

verildi. 24. saat kontrolünde kısmi yararlanımı olduğu görüldü. Allerjik döküntüleri oldu. Uygulanan tedaviye 

cevap verdi ve sonrasında tekrarlamadı. Üçüncü ay kontrolünde anomik afazi dışında belirgin bir bulgu 

saptanmadı. 

Tartışma: Türk Nöroloji Derneği’nin iskemik inme kılavuzunda ilk üç ayda inme geçirmek rölatif 

kontraendikasyon kriteri olarak değerlendirilmiştir. Literatürde komplikasyon ile ilişkilendirilme açısından, 

inmenin ne zaman geçirdiğinden çok; eski ve yeni enfarkt dokusunun büyüklüğü önemlidir. Sunulan iki olguda 

da enfarkt dokusu küçük boyutta saptandı. Literatürde, küçük bir hasta grubunda trombolitik tedaviden sonraki 

otuz altı saat içinde geçici INR yüksekliği olduğu görülmüştür. İkinci kez verilen trombolitik tedavi ilkinden 36 

saat sonra uygulandığı için böyle bir komplikasyonla karşılaşılmamıştır.  

Sonuç: Uygun hasta seçimi yapıldığında iskemik inmede trombolitik tedavi etkin ve güvenilirdir. 

Anahtar Kelimeler:  İskemik inme, tekrarlanan trombolitik tedavi, beyin BT  

 

SS-347 

THE PRESENTATION OF TWO STROKE CASES TREATED WITH 

TROMBOLYTIC IN A WEEK 
 

Introduction: To demonstrate the effect and safety of thrombolytic therapy used in ischemic stroke with two 

cases. 

Cases: The first case: Fifty nine years old female patient. She was hospitalized with speech disorder that lasted 

for thirty minutes and then recovered. When she woke up after two and half hours sleep, she was mixed aphasiac 

and right hemiplegiac. Thrombolytic therapy was given to the patient who was not detected infarct tissue in 

brain CT scan. Her examination was normal after twenty four hours. Mixed aphasia and right hemiparesis were 

detected after four days. Thrombolytic therapy was given again to the patient who was detected a small infarct 

area in the right MCA irrigation area in brain CT scan. At the first week examination, no pathology was found 

except for mild sensory aphasia. The third month follow-up examination was normal. 
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The second case: Seventy years old male patient. The patient was admitted to the hospital with a speech disorder 

and weakness on the right side. Thrombolytic therapy was given to the patient who was not detected infarct 

tissue in brain CT scan. The twenty forth hour examination was normal except for mild sensory aphasia. The 

first week examination was also normal. He woke up eight days after thrombolytic therapy with mixed aphasia 

and mild hemiparesis on the right side. It was detected a small infarct area in the right MCA irrigation area in 

brain CT scan. Thrombolytic therapy was given again. At the twenty forth hour control, it was seen that there 

was partial benefit. He had allergic rashes. He responded to treatment. After treatment it did not recur. No 

significant findings were found except for anomic aphasia at the third month follow-up. 

Discussion: In The Turkish Neurological Society's ischemic stroke guideline it has been evaluated as a relative 

contraindication criterion of stroke within three months. In the literature, the magnitude of old and new infarct 

tissue, rather than when the stroke was spent, was more associated with complications. In both cases, the infarct 

tissue was detected in small size. In the literature, a small group of patients had a temporary INR elevation 

within thirty-six hours after thrombolytic therapy. Thrombolytic therapy was given second time thirty six hours 

later then first time, so no such complication was observed. 

Result: Thrombolytic therapy in ischemic stroke is effective and reliable when appropriate patient selection is 

made. 

Keywords: Ischemic stroke, repeated thrombolytic therapy, Brain BT  
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SS-348 

MİKRORNA’LARIN KANSERİN KARMAŞIK DOĞASINDAKİ YERİ  

Murat Kaya* 

*İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. Tıbbi Genetik B.D. İstanbul 

 

Kanser genetik ve/veya epigenetik düzeydeki çeşitli değişiklikler nedeniyle hücrelerin kontrolsüz bölünmesi ve 

çoğalmasıyla oluşur. İçinde yer aldıkları organa ve oluştukları hücre türüne bağlı olarak 100’ ün üzerinde kanser 

çeşidi olduğu bilinmektedir. Son yıllarda geliştirilen mikroarray ve yeni nesil dizileme yöntemleri sayesinde pek 

çok hastalıkta olduğu gibi kanserin moleküler yapısı konusunda da önemli mesafeler katedilmiştir. Kanser 

hücrelerinin yapısı ve işlevleri normal hücreden çok farklı olabilmektedir. Bazı kanser hücreleri normal hücrenin 

yaptığı görevleri yerine getirmemekle birlikte organizma için yıkıcı etkisi olan yeni bir işlev görebilmektedir. 

Kanser hücreleri anormal çoğalarak konumlandıkları doku ve organı işgal edebilmektedir. Bu işgal hücrelerin 

bulundukları doku ve organdan çok daha uzak yerlerde bile olabilmektedir. MikroRNA’lar kodlama yapmayan 

19-25 nükleotid uzunluğundaki küçük RNA molekülleridir. MikroRNA’lar translasyonun baskılanmasına veya 

mRNA’nın parçalanmasına neden olurlar. İnsan genlerinin % 60'ından fazlası mikroRNA'lar tarafından 

hedeflenmektedir. Bu durum mikroRNA’ların, genlerin ifade seviyelerinin belirlenmesinde çok hayati öneme 

sahip olduğunun açık bir kanıtıdır. MikroRNA'lar tek başlarına etki göstermek yerine birlikte çalışarak mRNA 

seviyelerinin hassas ayarını kusursuz bir şekilde yapmaktadır. Bir MikroRNA yüzlerce geni hedefleyerek bu 

genlerin ekspresyon seviyelerini değiştirebilmektedir. MikroRNA’ların önem derecesi dizi özgüllüğünün yanı 

sıra ifade edildiği hücre tipi, doku ve organ çeşidine ve hangi gelişim sürecinde ifade edildiğine bağlı olarak da 

değişebilmektedir. Bu derleme çalışmasında MikroRNA’ların kanserin karmaşık doğasındaki yeri, kanserin 

teşhisi ve tedavisindeki önemi üzerinde durulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Kanser, Epigenetik, MikroRNA 

SS-348 

THE ROLE OF MİCRORNAS IN COMPLEXITY OF CANCER 

Cancer occurs due to uncontrolled division of cells and proliferation of the cells as a result of various changes in 

genetic and / or epigenetic levels. It is known that there are more than 100 types of cancers depending on the 

organ they are involved in and the cell type in which they are formed. Molecular genetic structure of cancer has 

been better understood with microarray and new generation sequencing methods developed in recent years. The 

structure and function of cancer cells can be very different from normal cells. Some cancer cells do not perform 

the tasks of normal cells morever they can have a new function with a devastating effect for the organism. 

Cancer cells proliferate abnormally, invading the tissue and organ where they are located. This situation can 

even be in places far from the tissues and organs where the cells are located. MicroRNAs are non-coding small 

RNA molecules having nearly 19-25 nucleotides. MicroRNAs cause translation suppression or mRNA 

degradation. More than 60% of human genes are targeted by microRNAs. This is clear evidence that microRNAs 

are crucial in determining the expression levels of genes. microRNAs work together to control mRNA 

expression level. One microRNA can target hundreds of genes and alter the expression levels of these genes. The 

importance of microRNAs may vary depending on the sequence specificity as well as the type of cell, tissue and 

organ to which it is expressed, and on which development process is expressed. In this review, the role of 

microRNAs in the complex nature of cancer and its importance in the diagnosis and the treatment of cancer was 

discussed. 

Key words: Cancer, Epigenetic, MicroRNA 
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SS-349 

MALNUTRİTİON SCORES OF ELDERLY PATİENTS WİTH 

DİABETES MELLİTUS İN İNTENSİVE CARE UNİT 

Avşar Zerman
*
, Şakir Özgür Keşkek

** 

* 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Kırşehir 

**
 Adana Şehir Hastanesi, İç hastalıkları AD, Adana 

 

Objective: Nutrition support in (intensive care unit) ICU is very important since it has a significant impact on 

recovery from illness and overall outcome. Patients in the ICU have a higher malnutrition risk than patients 

undergoing general admission to hospital. Types of diseases and treatment modalities can also lead to the 

exacerbation of malnutrition. The aim of this study was to investigate nutritional status of elderly patients with 

diabetes in intensive care unit (ICU) in a tertiary hospital. 

Materials and methods: One hundred and ninety-two patients were enrolled and divided into two groups. The 

study group comprised of 77 patients with diabetes and the control group comprised of 115 patients without 

diabetes. Demographic characteristics, ICU length of stay, Glasgow coma score, APACHE II, SOFA, invasive 

mechanical ventilator (IMV) frequency, duration of IMV,  and co-morbidities were recorded. The nutritional risk 

assessment was tested with NRS (Nutritional Risk Screening) 2002, Nutric score, MNA (Mini-Nutritional 

Assessment) and MUST (Malnutrition Universal Screening Tool). 

Results: The groups were matched in terms of age and gender (p = 0.091, 0.426, respectively). The mean ages of 

the study and control groups were 68.6 ± 13.4 and 71.6 ± 14.6 years old, respectively. There were 38 women and 

39 men in the study group, and 46 women and 69 men in the control group. Intensive care unit length of stay 

was comparable in diabetic and non-diabetic patients (10.6 ± 10.3 vs. 8.9 ± 7.6 days, p = 0.422, 

respectively).The percentages of co-morbidities for each group and The Glasgow coma score, APACHE II and 

SOFA of the both groups were comparable.The groups were comparable according to the NRS 2002 (3.37 ± 1.84 

vs. 3.93 ± 1.72, p = 0.075), Nutric score (4.61 ± 1.85 vs. 4.56 ± 1.85, p = 0.869), MNA (8.0 ± 3.1 vs. 7.1 ± 3.2, p 

= 0.068) and MUST score (1.62 ± 1.46 vs. 1.81 ± 1.59, p = 0.456). 

Conclusion: Diabetes mellitus is a risk for malnutrition and diabetic patients with malnutrition have more risk 

for morbidity and mortality. This condition also lowers quality of life and increases the medical costs.In this 

study we have found that patients with diabetes were malnourished according to the NRS-2002, Nutric score, 

MNA and MUST score.In conclusion, the risk of malnutrition is comparable in both groups with or wihout 

diabetes in our ICU. This result may suggest that traditional screening and assessment tools could not uniformly 

identify diabetic patients as malnourished or at nutrition risk in the ICU.Additionally, our results may also 

suggest that not only diabetes but also co morbid diseases can have an effect on nutrition status of patients in 

ICU. 

Keywords: Diabetes mellitus, Malnutrition, İntensive care unit 

 

SS-349 

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE DİABETES MELLİTUSLU YAŞLI 

HASTALARDA MALNÜTRİSYON SKORLARI 

Avşar Zerman
*
, Şakir Özgür Keşkek

** 

* 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Kırşehir 

**
 Adana Şehir Hastanesi İç hastalıkları AD, Adana 

 

Amaç: Yoğun bakım ünitesinde (yoğun bakım ünitesinde) nutrisyon desteği, hastalıktan ve tüm sonuçlardan  

iyileşme üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu için çok önemlidir. Yoğun bakım ünitesindeki hastalar 

hastaneye genel kabul gören hastalardan daha yüksek yetersiz beslenme riskine sahiptir. Hastalık tipleri ve tedavi 

yöntemleri de malnutrisyonun alevlenmesine yol açabilir. Bu çalışmanın amacı, üçüncü basamak bir hastanenin  

yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan diyabetli yaşlı hastaların beslenme durumunu araştırmaktır. 
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Gereç ve yöntem: Yüz doksan iki hasta kayıt edildi ve iki gruba ayrıldı. Çalışma grubu diyabetli 77 hasta ve 

kontrol grubu diyabeti olmayan  115 hastadan oluştu. Demografik özellikler, YBÜ kalış süresi, Glasgow koma 

skoru, APACHE II, SOFA, invaziv mekanik ventilatör (IMV) sıklığı, IMV süresi ve ko-morbiditeleri kaydedildi. 

Nutrisyon risk değerlendirmesi NRS (Nutrisyon  Risk Taraması) 2002, Nutric  skoru, MNA (Mini-Nutrisyonel 

Assesment) ve MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) skoru ile yapıldı. 

Bulgular: Gruplar yaş ve cinsiyet açısından eşleştirildi (sırasıyla p = 0.091, 0.426). Çalışma ve kontrol grubunun 

yaş ortalaması sırasıyla 68.6 ± 13.4 ve 71.6 ± 14.6 idi. Çalışma grubunda 38 kadın ve 39 erkek, kontrol grubunda 

46 kadın ve 69 erkek vardı. Yoğun bakım ünitesi yatış süresi diyabetik ve diyabetik olmayan hastalarda 

karşılaştırıldı. (sırasıyla 10.6 ± 10.3, 8.9 ± 7.6 gün, p = 0.422). Her grup için ko-morbidite yüzdeleri ve her iki 

grubun Glasgow koma skoru (12.7 ± 2.5, 12.7 ± 2.3 ,p=0.760) , APACHE II (21.1 ± 6.6, 20.5 ±6.3,  p= 0.539)  

ve SOFA skoru ( 4.4 ± 2.4,  5.0 ± 3.2, p= 0.136) karşılaştırıldı. Gruplar NRS 2002  (3.37 ± 1.84 ve 3.93 ± 1.72, p 

= 0.075), Nutrik skor (4.61 ± 1.85 ve 4.56 ± 1.85, p = 0.869), MNA (8.0 ± 3.1, 7.1 ± 3.2, p = 0.068) ve MUST 

skoru’na (1.62 ± 1.46 ve 1.81 ± 1.59, p = 0.456) göre karşılaştırıldı.  

Sonuç: Diabetes mellitus malnütrisyon için bir risktir ve malnütrisyonlu diyabetik hastalar morbidite ve 

mortalite için daha fazla risk taşır. Bu durum aynı zamanda yaşam kalitesini düşürür ve tıbbi maliyetleri 

arttırır.Bu çalışma diyabetli hastaların NRS-2002, Nutric score, MNA ve MUST score'a göre yetersiz 

beslendiğini gösterdi. Sonuç olarak, malnutrisyon riski, yoğun bakımda diyabetli veya diyabeti olmayan her iki 

grup hastada karşılaştırılabilir. Bu sonuç, geleneksel tarama ve değerlendirme araçlarının yoğun bakım 

ünitesinde yetersiz beslenen veya beslenme riski altında diyabetik hastaların düzgün bir şekilde 

tanımlayamadığını gösterebilir. Ek olarak, sonuçlarımız sadece diyabetin değil aynı zamanda eşlik eden 

hastalıkların da YBÜ'ndeki hastaların beslenme durumunu etkileyebileceğini de gösterebilir. 

Anahtar Sözcükler: Diabetes mellitus, Malnutrisyon, Yoğun bakım ünitesi 
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FEMUR İNTERTROKANTERİK KIRIK TEDAVİSİNDE İKİ AYRI 

YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Erdal Uzun*, Mustafa Özçamdllı
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* 
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Ordu 

**
 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Kırşehir 

 

Amaç: Kalça kırıklarının önemli bir kısmını oluşturan intertrokanterik femur kırıkları çoğunlukla ileri yaştaki 

hastalarda görülür ve düşük enerjili yaralanmalarla meydana gelir. Bu kırıklarının tedavisi oldukça zordur ve 

komplikasyonlara açıktır. Bu çalışmanın amacı intertrokanterik femur kırıklı hastalarda hemiartroplasti ve PFN 

uyguladığımız olguların değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: 2014-2017 yılları arasında hemiartroplasti ve proksimal femoral nail (PFN) yöntemi ile 

tedavi edilen 160 hasta çalışmaya dahil edildi. PFN grubunda 76, hemiartroplasti grubunda 84 hasta vardı. 

Ortalama takip süreleri 32 ay idi. Hastaların 92'si kadın, 68'i erkekti.  Kırıklar AO sınıflandırma sistemine göre 

sınıflandırıldı. En fazla görülen kırık tipi A3’tü (n=70). Bunu A1 (n=53) ve A2 (n=37) tip kırıklar takip etti. Her 

iki gruptaki olgular ameliyat süresi, kanama miktarı, erken ve geç dönem komplikasyonları, hastanede kalış 

süresi ve Harris kalça skorları açısından karşılaştırıldı. 

Bulgular: PFN uygulanan hasta grubunda 76 hastanın 68’inde iyi ve mükemmel sonuçlar elde edildi. 

Hemiartroplasti uygulanan grupta 84 hastanın 72’sinde iyi ve mükemmel sonuçlar görüldü. Ortalama ameliyat 

süresi PFN uygulanan hasta grubunda daha düşüktü ancak iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

yoktu (p>0.05). İntraoperatif ve postop kanama miktarı PFN grubunda istatistiksel olarak daha düşüktü (p<0.05). 

Hastanede kalış süreleri PFN grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüktü (p<0.05). PFN grubunda 

erken dönemde fiksasyon yetmezliği, hemiartroplasti olgularında geç dönemde osteoliz ve bunun sebep 

olabileceği aseptik gevşeme en önemli komplikasyonlardı. Her iki grupta Harris kalça skoruna göre mükemmel 

ve iyi sonuçlar mevcuttu ve istatistiksel olarak fark yoktu (p>0.05).  

Sonuç: Femur intertrokanterik kırıklı yaşlı hastalarda öncelikli amaç, dengeli tespit sağlayarak erken hareket 

verilmesi ve mümkün olan en erken sürede kırık öncesi fonksiyonel düzeyin kazandırılmasıdır. Hem PFN hem 

de hemiartroplasti uygulaması ile intertrokanterik femur kırıklı hastalarda fonksiyonel açıdan tatmin edici 

sonuçlar elde edilebilir.  

Anahtar kelimeler: hemiartroplasti, intertrokanterik, femur, nail, proksimal 

 

SS-350 

COMPARISON OF TWO METHODS IN THE TREATMENT OF FEMUR 

INTERTROCHANTERIC FRACTURES 
Aim: Intertrochanteric femur fractures, which constitute a significant part of hip fractures, are mostly seen in 

elderly patients and occur with low energy injuries. The treatment of these fractures is difficult and is open to 

complications. The aim of this study was to evaluate the outcomes of hemiarthroplasty and PFN in patients with 

intertrochanteric femur fracture. 

Material and Methods: A total of 160 patients with intertrochanteric femur fractures treated with 

hemiarthroplasty and proximal femoral nail (PFN) between 2014 and 2017 were included in the study. There 

were 76 patients in the PFN group and 84 patients in the hemiarthroplasty group. The mean follow-up period 

was 32 months. Of the patients, 92 were female and 68 were male. Fractures were classified according to AO 

classification system. The most common type of fracture was A3 (n = 70). This was followed by A1 (n = 53) and 

A2 (n = 37) type fractures. The cases in both groups were compared in terms of duration of operation, amount of 

bleeding, early and late complications, hospital stay and Harris hip scores. 
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Results: Good and excellent results were obtained in 68 of 76 patients in the patient group undergoing PFN. In 

the hemiarthroplasty group, 72 of 84 patients had good and excellent results, The mean operative time was lower 

in the patient group treated with PFN, but there was no statistically significant difference between the two groups 

(p> 0.05). The amount of intraoperative and postoperative bleeding was statistically lower in the PFN group (p 

<0.05). The duration of hospitalization was significantly lower in the PFN group (p <0.05). In the PFN group, 

early fixation failure, osteolysis in the late period of hemiarthroplasty and aseptic loosening that this may cause 

were the most important complications. Both groups had excellent and good results compared to Harris hip score 

and there was no statistically significant difference (p> 0.05). 

Conclusion: The primary aim in the treatment is to provide a balanced fixation and to give early movement and 

to obtain the functional level in the possible earliest time. Functionally satisfactory results can be obtained in 

patients with intertrochanteric femur fractures with both PFN and hemiarthroplasty.  

Keywords: hemiarthroplasty, intertrochanteric, femur, nail, proximal 
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SS-352 

SAĞ VENTRİKÜLER PREKORDİYAL İNTRİNSİKOİD DEFLEKSİYON 

ZAMANI TİP 2 BRUGADA EKG PATERNİ OLUP TİP 1'E DÖNEN 

HASTALARDA UZAMIŞTIR 

Caşit Olgun Çelik
*
, Orçun Çiftci*, Volkan Çamkıran**, İlyas Atar***, M. Bülent Özin* 

*
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, 

**Koç Üniversitesi Hastanesi 
**

Özel Güven Hastanesi 

 

Amaç: Brugada sendromu ölümcül ventriküler aritmilere neden olabilir. Tip 2 Brugada paterni, Tip 1'i ortaya 

çıkarmak için ajmalin testine gereksinim duyar. Ne var ki, bu test de ventriküler aritmiler ve ölüme yol açabilir. 

İntrinsikoid defleksiyon zamanı basit bir EKG parametresi olup, uzadığında ventriküllerde artan iletim zamanını 

göstermektedir ki bu durum Brugada sendromunda sorumlu tutulan bir durumdur.   

Gereç ve yöntemler: Tip 2 Brugada paterni olup sodyum kanal blokeri ajmalin ile Tip 1'e dönen 27 hastanın ve 

inkomplet sağ dal bloğu olan 27 sağlıklı kontrolün 12 derivasyonlu EKG'leri analiz edildi.  Tüm EKG'ler, V1 ve 

V2 derivasyonlar 4. interkostal aralığa yerleştirilerek çekildi.  İntrinsik defleksiyon zamanı V2 derivasyondan, 

QRS kompleksinin başlangıcından R dalgasının pikine kadar olan aralık büyüteçle ölçülerek değerlendirildi ve 

amilisaniye olarak rapor edildi. Her iki grubun intrinsikoid defleksiyon zamanları Mann Whitney-U testi ile 

karşılaştırıldı.  

Bulgular: Hasta grubu 27 hastadan (20 (%74)  erkek ve 7 (%26 kadın))'dan oluşmaktaydı ve ortanca yaşı 32.2 

yıldı; tkontrol grubu da 27 denekten oluşmaktaydı ( 21 (%77.7) erkek ve 6 (%22.9) kadın) ve ortanca yaşları 

33.1 yıldı. Her iki grupta ekokardiyografik ve demografik parametreler arasında anlamlı farklılık yoktu. Hasta 

grubunda V2 derivasyonunda intrinsikoid defleksiyon zamanı anlamlı şekilde daha uzundu (32 ms'yeye karşılık 

22 ms; p<0.05).  

Sonuç: Basit bir parametre olan intrinsikoid defleksiyon zamanı Tip 2 Brugada EKG paternine sahip olan 

hastalar ile inkomplet sağ dal bloğu olan sağlıklı bireyleri birbirinden ayırd edebilmektedir. Bu parametre ile 

ilgili, Tip 2 Brugada EKG paterni olup Tip 1 EKG paternine dönen ve Tip 2 Brugada EKG paternine sahip olup 

Tip 1 Brugada EKG paternine dönmeyen hastaları karşılaştıran ek çalışmalara gereksinim vardır. 

Anahtar Kelimeler: Brugada sendromu, intrinsikoid defleksiyon zamanı, Ajmalin testi 

 

SS-352 

RIGHT PRECORDIAL INTRINSICOID DEFLECTION TIME IS 

PROLONGED AMONG PATIENTS WITH TYPE 2 BRUGADA ECG 

PATTERN CONVERTED TO TYPE 1 

Introduction: Brugada syndrome is may result in fatal ventricular arrhythmias. Type 2 Brugada pattern requires 

ajmalin challenge to unmask type 1 ECG. However, this test may result in ventricular arrhythmias and death. 

Intrinsicoid deflection time is a simple ECG parameter, which, when prolonged, is indicative of increased 

conduction time in the ventricles, a mechanism which is held responsible by some researchers as the cause of 

Brugada syndrome.  

Methods: We retrospectively reviewed the 12-lead ECGs of 27 patients with type 2 Brugada pattern which were 

converted to type 1 Brugada pattern upon a challenge with the sodium channel blocker ajmalin. We also included 

27 healthy controls with incomplete right bundle branch block.None of the controls underwent ajmalin 

challenge. All ECGs were taken with V1 and V2 being in the fourth intercostal space. Intrinsicoid deflection 

time was measured with the help of a binocular; it was determined from the lead V2, from the beginning of the 
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QRS complex to the peak of the R wave, and reported in milliseconds. The intrinsicoid deflection times of both 

groups were compared using the Mann Whitney-U test.  

Results: The patient group was composed of 27 patients (n: 20, 74 % male; n: 7, 26% female) with median age 

of 32.2 years; the control group consisted of 27 subjects (n: 21, 77.7 % male; n: 6, 22.9 % female) with median 

age of 33.1 years. There were no significant differences between both groups with respect to echocardiographic 

parameters or demographic properties. The patient group had a significantly prolonged intrinsicoid deflection 

time compared to the control group in lead V2 (32 vs 22 msec, respectively; p<0.05).  

Conclusion: A simple parameter, intrinsicoid deflection time, can be used to distinguish patients with type 2 

Brugada ECG from the ones who are free of the syndrome but had incomplete right bundle branch block pattern. 

Additional studies comparing patients with presumed type 2 ECG pattern who are converted to type 1 ECG 

pattern and those with the same basal ECG pattern but are not converted to type 1 pattern are needed.  

KeyWords: Brugada syndrome, intrinsicoid deflection time, ajmalin test 
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SS-353 

PEDİATRİK MANDİBULA KIRIKLARI 

Hamdi SARI*, 

*Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, UŞAK 

 

Amaç: Pediatrik yaş grubunda mandibula kırıklarının muayenesi ve tedavisinde risk faktörlerini belirlemek ve 

uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma oral ve maksillofasiyal cerrahide pediatrik mandibula kırıklarının muayenesi ve 

tedavi seçenekleri ile ilgili güncel ve kapsamlı literatür sunmaktadır. 

Bulgular: Pediatrik mandibular kırıklarda ilk önce hastanın hava yolu değerlendirilmelidir. Pediatrik hastaların 

nazal hava yolları rölatif olarak dar ve kolayca tıkanabileceği için endotrakeal entübasyon veya trakeostomi 

gerekebilir. Mandibula kırığına eşlik eden başka bir bölgede kırık varlığı bilgisayarlı tomografi ve panoramik 

radyografilerle araştırılmalıdır. Ekimoz, ödem, trismus ,hematom ve malokluzyon intraoral muayenede kırık 

varlığına işaret olabilir. Ekstraoral olarak mandibula alt sınırında bimanuel palpasyonda basamak ve dış kulak 

yolundan gelen kanama varlığı bakılmalı ve temporomandibuler eklem muayenesi (krepitasyon, deplase kondil 

başı) mutlaka yapılmalıdır. 

Sonuç: Yetişkinlerde ve çocuklarda mandibula kırıklarının tedavisi aynı genel prensiplere (kemik iyileşmesi 

sağlanıncaya kadar yapılan yeterli stabilizasyon ile birlikte anatomik redüksiyon) dayanmaktadır. Mandibular 

kondil kırıkları haricindeki kırıklarda, açık redüksiyon ve internal fiksasyon, süt ve karışık dişlenme 

dönemindeki kırıkların tedavisinde splintlerle yapılan kapalı redüksiyona tercih edilmektedir. Kapalı redüksiyon 

yöntemi olarak en sık kullanılanlar sirkümmandibular telleme ve maksillomandibular fiksasyondur. Açık 

redüksiyon ve internal fiksasyonda ise son yıllarda rezorbe olabilen plak ve vidalar tercih edilmektedir. Tedavi 

teknikleri yetişkin ve pediatrik hastalarda benzer olmasına rağmen, yaş, dentisyon, kırık lokalizasyonu, mevcut 

dişlerin durumu, kırık parçalarının deplasmanı gibi faktörler tedavi yöntemini etkiler. 

Anahtar Kelimeler: Pediatrik travma, pediatrik mandibula fraktürleri, kapalı redüksiyon. 

SS-353 

PEDIATRIC MANDIBULAR FRACTURES 
Aim: The aim of this study was to determine the risk factors for diagnosis and treatment of mandibular fractures 

in the pediatric age group and to evaluate the appropriate treatment options. 

Materials and Methods: Present study employs current and comprehensive literature on examination and 

treatment options of pediatric mandibular fractures in oral and maxillofacial surgery 

Results: In pediatric mandibular fractures, the airway of the patient should be evaluated at first. Endotracheal 

intubation or tracheostomy may be necessary because of relatively narrow and easily obstructed nasal air 

passages of the pediatric patients. The presence of concomitant fractures should be investigated by computed 

tomography and panoramic radiographs. Ecchymosis, edema, trismus, hematoma and malocclusion may indicate 

the presence of fracture in the intraoral examination. Step off by bimanual palpation at the lower border of the 

mandibula, and the presence of bleeding from the external auditory meatus should be evaluated extraorally and 

temporomandibular joint examination (crepitation, displaced condylar head) must be revealed. 

Conclusion: Treatment of mandible fractures in adults and children is based on the same general principles 

(anatomic reduction with adequate stabilization until the bone union has occurred). With the exception of 

mandibular condyle fractures,  open reduction and internal fixation is mostly preferred to the closed reduction 

with splints when treating fractures in the deciduous and mixed dentition. Circummandibular wiring and 

maxillomandibular fixation are the most frequently used closed reduction techniques. Recently resorbable plates 

and screws are being preferred for open reduction and internal fixation. Although the treatment techniques are 

similar in adult and pediatric patients, factors such as age, dentition, fracture localization, the condition of 

existing teeth, the displacement of fracture fragments affect the treatment method. 

Keywords 

Pediatric trauma, pediatric mandibular fracture, closed reduction. 
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SS-354 

TİP 1 DİYABETLİ ADOLESANLARDA SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI 

DÜZEYİ İLE DİYABET KONTROLÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Özlem KARA
* 

*
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Bursa 

 

Amaç: Sağlık okuryazarlığı (SOY), bir hastaya tıbbi bir bilgi vermek istendiğinde, bireyin bu bilgiyi anlayıp, 

yorumlaması ve buna uygun davranış göstermesi olarak tanımlanabilir. Sağlık okur yazarlığı düzeyinin sınırlı 

olması, tanı ve tedavileri olumsuz etkilemekte, hastane yatışlarının artmasına ve yatış süresinin uzamasına neden 

olmaktadır. Çalışmada T1DM tanılı adolesanların SOY durumlarının ölçülmesi ve SOY’un hastalarda ortaya 

çıkan akut ve kronik komplikasyonlarla ilişkisinin tespit edilmesi, SOY düzeyindeki eksiklikleri saptayıp gerekli 

düzenlemelerin yapılmasına ışık tutması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: En az bir yıldır takipli 15-18 yaş arası T1DM’li hastalara 15 yaş ve üzeri kişilerde sağlık 

okuryazarlığını değerlendirmek amacı ile geliştirilmiş olan Türkçeye uyarlanmış Avrupa sağlık okuryazarlığı 

(SOY) ölçeği uygulandı. Son bir yıllık ortalama Hemoglobin A1c (HbA1C) düzeyleri hesaplandı. 

Mikroalbüminüri, son bir yıldaki ketoasidoz atağı kaydedildi. Anket 47 sorudan oluşmaktaydı. Sorular sağlık 

hizmeti, hastalıktan korunma, sağlığın iyileştirilmesi olarak üç bölümdü.  Skorlama; 0-25 puan yetersiz, >25-33 

puan sorunlu, >33-42 puan yeterli ve >42-50 puan mükemmeldi. Sonuçlar HbA1c, diyabet kontrol düzeyi, 

diyabetik ketoasidoz atak sıklığı, mikroalbüminüri varlığı ile karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 62 hasta (31 kız, 31 erkek) alındı. Ortalama tanı yaşı 15,5 yıl (15,2-16,9 yıl), tanı süresi 3,1 

yıl (1,6-6 yıl) idi. Ortalama HBA1c düzeyleri %8,45 (%7,0-10,5) idi. Hastaların %8’inde nefropati gelişmişti. 

Genel sağlık okuryazarlığı hastaların %18’inde yetersiz, %26’sında sorunlu, %19’unda yeterli, %37’sinde 

mükemmel seviyedeydi. Hastaların genel SOY düzeyi artıkça diyabetik ketoasidoz görülme sıklığının azaldığı 

saptandı (p<0,001). Hemoglobin A1c (HbA1c) düzeyi ile SOY düzeyi karşılaştırıldığında wHbA1c düzeyi 

arttıkça SOY düzeyinin azaldığı saptandı (p<0,001). Ayrıca iyi kontrollü grubun genel SOY düzeyi yüksekti 

(p=0,001).   

Sonuç: Hekimler Tip 1 DM hastalarına tedavi düzenlerken kişilerin eğitimini de ihmal etmemeli, hastalığın 

kontrolünde ve komplikasyonların önlenmesinde eğitimin pozitif etkileri akılda tutulmalıdır. Diyabetlilerde 

SOY’un iyileştirmesi tedavi sürecinin bir parçası olmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık okur yazarlığı, sağlığın iyileştirilmesi, tip 1 diyabetes mellitus 

SS-354 

THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH LITERACY LEVEL AND 

DIABETES CONTROL IN ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES 
Aim: Health literacy, when the doctor gives a medical information to a patient, it is the ability of the patient to 

understand, interprete the medical information and act appropriately according to this ability. Limited health 

literacy affects diagnosis and treatments in negative way. We aimed to measure the level of HL of T1DM 

adolescents and determine the relationship between HL and the cronic and acute complication. 

Method: Turkish translated form of European HL scale was performed for 15-18 years old T1DM patients who 

were followed at least one year. The mean hemoglobin A1c (HbA1C) levels, microalbuminuria, the attack of 

ketoacidosis at last years were recorded. HL questionnaire form consisted of 47 questions. Questionnaires were 

divided into subgroups (health service, preventive health, health improvement). Scoring results were considered 

to be 0-25 points inadequate,> 25-33 points problematic,> 33-42 points adequate and> 42-50 points excellent. 

These scores were compared with HbA1c levels, diabetes control levels, the frequency of diabetic ketoacidosis 

attack and microalbuminuria.  

Results: 62 patients (31 male, 31 female) were included to the study. The mean age at diagnosis was 15.5 years 

(15.2-16.9 years) and the duration of diagnosis was 3.1 years (1.6-6 years). Mean HBA1c levels were 8.45% 
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(7.0-10.5%). General health literacy was inadequate in 18% of the patients, 26% of them had problematic, 19% 

had adequate, 37% had excellent level. It was found that the incidence of diabetic ketoacidosis decreased, when 

HL levels increases (p<0,001). HbA1c levels increased when HL levels decreased (p<0,001). The HL levels 

were higher in good control group.  

Conclusion: Physicians should not neglect the education of patients in the treatment of T1DM patients, positive 

effects of education should be kept in mind in the control of the disease and prevention of complications. 

Improving of HL levels of T1DM patients should be thought as a part of T1DM treatment process. 

KeyWords: Health literacy, health promotion, type 1 diabetes mellitus 
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SS-355 

GIDA KAYNAKLI MAYALARIN PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Ergin KARİPTAŞ*, Şener TULUMOĞLU**, Esin KIRAY*** 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kırşehir  

**Dr. Behçet Uz Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, , İzmir  

***Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Kırşehir  

 

Giriş: Probiyotikler, yeterli dozda alındıklarında insan sağlığı üzerinde yararlı etkilere katkıda bulunan canlı 

mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır. Dünya’da probiyotik olarak genellikle Lactobacillus ve 

Bifidobacterium cinslerine ait birçok bakteri türü kullanılmaktadır. Probiyotik olan mayalarla ilgili çalışmalar 

son yıllarda artarak devam etmektedir. Probiyotik mikroorganizmaların çoğunluğunu bakteriler kapsıyor olsada 

bir maya suşu olan Saccharomyces boulardii'nin klinik çalışmalarda etkili bir probiyotik olduğu ortaya 

koyulmuştur. 

Yöntem: Burada, mayaların probiyotik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla düşük pH/safra toleransı, safra tuzu 

hidrolizi, biyofilm üretimi, hemolitik aktivite, antagonistik etki, antibiyotik direnci ve agregasyon aktivitesi 

çalışılmıştır. Bunlara ilaveten bu maya suşlarının kolesterol asimilasyonu ve folat üretimi de belirlenmiştir. 

Araştırmada kullanılan maya suşları (Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces marxianus, Pichia kudriavzeii, 

Torulaspora delbrueckii, Candida humilis), Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Bölümü Kültür 

Koleksiyonu'ndan alınmıştır. 

Bulgular: Elde edilen sonuçlar mayaların düşük asitlik/safra tuzuna dirençli ve safra tuzu hidroliz aktivitesine 

sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır. Üzerinde çalıştığımız mayaların hiç birisi indikatör mikroorganizmalara (E. 

coli ATCC 259225, S. aureus ATCC 29213,  vankomisine dirençli S. aureus 316,  P. aeuroginosa ATCC 

278853, P. aeruginosa 344,  vankomisine dirençli E. feacalis  461, C. albicans ATCC 90028,  C. parapsilosis 

ATCC  22019) karşı antagonistik etki göstermemiştir. Maya suşlarının, %5’lik koyun kanlı Muller Hinton 

Agarda hemoliz göstermediği belirlenmiştir. Sadece K. marxianus PCF114 (++), S. cerevisiae PCF115 (++) orta 

derecede EPS üretimi gerçekleştirirken, P. kudriavzevii PCF126 (+), P. kudriavzevii PCF113 (+) ve C. humilis 

PCF118 (+) düşük derecede biofilm oluşturmuşlardır. En yüksek folat üretimi S. cerevisiae PCF110 (54 µg/ml)  

ve C. humilis PCF117 (56 µg/ml) suşları tarafından gerçekleştirmişlerdir. Çalışılan maya suşlarının tamamı % 

10.1-87.5 arasında kolesterol asimilasyonu yapmışlardır. Yüksek düzeyde ko-agregasyon (%46- 87) 

gözlenmiştir.  

Sonuç: Netice olarak bu mayaların, agregasyon ve kolesterol asimilasyon yetenekleri ile potansiyel probiyotik 

mikroorganizmalar olarak kullanılabileceklerini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Maya; Probiyotik; Agregasyon; Kolesterol asimilasyonu 

 

SS-355 

INVESTIGATION OF PROBIOTIC PROPERTIES OF FOOD BORNE 

YEASTS 
Introduction: Probiotics are defined as living microorganisms that contribute to beneficial effects on human 

health upon ingested in adequate doses (FAO/WHO, 2002). In today's world, many strains of Lactobacillus and 

Bifidobacterium genus are used as probiotics. Although most probiotics are bacteria, one strain of yeast, 

Saccharomyces boulardii, has been found to be an effective probiotic in clinical studies. Studies on yeasts that 

are probiotics have been increasing in recent years. 

Methods: Here, probiotic properties of yeasts were determined based on low pH and bile tolerance, bile salt 

hyrolysis, biofilm production, haemolytic activity, antagonistic effect and aggregation activity. In addition, 

cholesterol assimilation and folate production of yeast cultures were determined. Yeast strains (Saccharomyces 
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cerevisiae, Kluyveromyces marxianus, Pichia kudriavzevii, Torulaspora delbrueckii, Candida humilis) used in 

the study were obtained from Pamukkale University, Faculty of Engineering, Food Department Culture 

Collection. 

Results: The results revealed that the yeasts had low acidity/bile salt resistance and bile salt hydrolysis activity. 

None of the yeasts showed an antagonistic effect against the indicator microorganisms (E. coli ATCC 259225, S. 

aureus ATCC 29213, vancomycin-resistant S. aureus 316, P. aeuroginosa ATCC 278853, P. aeruginosa 344, 

vancomycin-resistant E. feacalis 461, C. albicans ATCC 90028, C. parapsilosis ATCC 22019). Yeast strains did 

not show any hemolysis on Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood. Only K. marxianus PCF114 (++), S. 

cerevisiae PCF115 (++) performed moderate EPS production but P. kudriavzevii PCF126 (+), P. kudriavzevii 

PCF113 (+) and C. humilis PCF118 (+) formed low degree biofilm. The highest folate production was performed 

by S. cerevisiae PCF110 (54 µg/ml) and C. humilis PCF117 (56 µg/ml) strains. All yeast strains assimilated 

cholesterol between 10.1-87.5%. A high level of co-aggregation (46% -87%) was observed.  

Conclusion: These yeasts may be very attractive for use as probiotic microorganisms in terms of aggregation 

activities and cholesterol assimilation capabilities. 

Keywords: Yeast; Probiotic; Aggregation; Cholesterol assimilation 
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SS-357 

FASCİOLİASİSLİ HASTALARDA PROKALSİTONİN VE C-REAKTİF 

PROTEİN DÜZEYLERİ 

Muttalip ÇİÇEK* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji AD, Kırşehir 

Amaç: Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica insanlarda karaciğer safa yollarına yerleşerek enfeksiyona neden 

olan karaciğer trematodlarıdır. Ülkemizde son yıllarda bu parazitlerin insanlarda tıbbi önemi artmaktadır. 

Fascioliasis insanlarda dışkı muayenesi, IgG antikorunun aranması ve radyolojik görüntüleme ile teşhis 

edilmektedir. Laboratuvar bulguları olarak hipereoznofili, Total IgE, AST, ALT, GGT seviyesi artmaktadır. Fakat 

bu bulgular spesifik olmadığı için hastalık çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Prokalsitonin ve C-reaktif protein 

birçok bakteriyel etken ve bazı hastalıklar için faydalı bir marker olarak görülmektedir. Bu çalışmada amaç, 

karaciğere yerleşerek hastalık yapan Fasciola etkenlerinin Prokalsitonin ve C-reaktif protein değerlerini nasıl 

etkilediğini araştırmaktır.  

Gereç ve Yöntemler: Serolojik, yumurta incelemesi ve radyolojik görüntüleme ile teşhis edilen 40 fascioliasisli 

hastanın klinik ve laboratuvar bilgileri toplandı. Kontrol grubu olarak kan donörlerinden oluşan 40 sağlıklı birey 

seçildi. Hasta ve kontrol grubunda Fasciola IgG antikoru ELISA cut off titre değeri 10 olarak kabul edildi ve 

11’den daha büyük değerler pozitif kabul edildi. Fascioliasisli hastalardan ve kontrol grubundan prokalsitonin ve 

C-reaktif protein değerlerini çalışmak için kan alındı. İki gruptan elde edilen prokalsitonin ve C-reaktif protein 

değerleri arasındaki ilişki karşılaştırıldı.  

Bulgular: Hasta grubu ile kontrol grubu arasında ortalama yaş ve cinsiyet açısından istatiksel olarak bir fark 

bulunmadı. Fascioliasisli hasta grubu ile kontrol grubunda saptanan prokalsitonin ve C-reaktif protein değerleri 

istatistiksel olarak Person ki kare ve McNemar testleri ile değerlendirildi (P> 0,05). Fascioliasisli hasta grubunda 

bu iki parametrenin control grubuna göre anlamlı bir yükseliş olmadığı saptandı.  

Sonuç: Daha çok bakteriyel enfeksiyonlarda artan prokalsitonin ve C-reaktif protein parametrelerinin bir helmint 

enfeksiyonu olan ve karaciğere yerleşen Fasciola’dan kaynaklı enfeksiyonda artmadığı saptandı. Bu iki 

parametrenin fascioliasisin teşhisi için uygun parametre olamayacağı belirlendi.  

Anahtar Kelimeler: Fascioliasis, Prokalsitonin, C-reaktif protein 

SS-357 

PROCALSITONINE AND C-REACTIVE PROTEIN LEVELS IN 

PATIENTS WITH FASCIOLIASIS 

Aim: Fasciola hepatica and Fasciola gigantica are liver tremodes that cause infection by settling liver biliary 

tract  in humans. It has increased medical importance of these parasites in our country in recent years. 

Fascioliasis is diagnosed fecal examination, by detection of IgG antibody in sera and by radiological imaging in 

human. Sera levels of eosinophil, Total IgE, AST, ALT and GGT increase as laboratory findings. However, the 

disease is often ignored because these findings are not specific. Procalcitonin and C-reactive protein are seen as a 

useful laboratory marker for many bacterial agents and some diseases. The aim of this study was to investigate 

the effects on procalcitonin and C-reactive protein of the Fasciola parasite causing the disease by settling in the 

liver. 

Materials and Methods: Clinical and laboratory data of 40 patients with fascioliasis diagnosed by serological, 

egg examination and radiological imaging were collected. The control group consisted of 40 healthy blood 

donors. In the patient and control groups, the Fasciola IgG antibody ELISA cut off titer value was considered to 

be 10 and values greater than 11 were considered positive. It was taken blood from patients with Fascioliasis and 

control group to investigate procalcitonin and C-reactive protein levels. Procalcitonin and C-reactive protein 
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values were compared between control and patient groups. 

Results: There was no statistically significant difference between the patient group and the control group in 

terms of mean age and gender. Procalcitonin and C-reactive protein values between control and Fascioliasis 

patient group were statistically evaluated with the Person-Square and McNemar tests (P> 0.05). There was no 

significant increase in these two parameters in the patient group with Fascioliasis compared to the control group.  

Conclusion: The parameters of procalcitonin and C-reactive protein have increased in bacterial infections. 

However, it was determined that these parameters did not increase in the infection due to Fasciola with a 

helminth that was located in the liver. It was determined that these two parameters could not be the appropriate 

parameter for the diagnosis of fascioliasis.  

Keywords: Fascioliasis, Procalcitonin, C-reactive protein 
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SS-358 

PAPİLLER TİROİD KANSERİNDE 55 YAŞ ÜSTÜ VE ALTINDA 

KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER 

Fatma Dilek Dellal* 

*Ankara Şehir Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Ankara 

 

Amaç: Amerikan Tiroid Derneği 2015 tiroid kanseri kılavuzu da dahil birçok kılavuz ve çalışmada tiroid 

kanserini değerlendirmede yaş sınırı olarak 45 yaş kullanılmaktadır. Buna karşın son yapılan çalışmalarda 55 yaş 

sınırının daha uygun olduğu gösterilmiş ve 8. AJCC/TNM kanser evreleme sisteminde de yaş sınırı 55 olarak 

belirtilmiştir. Bu çalışmada 55 yaş altı ve üstü papiller tiroid kanserli (PTK) hastalarda klinikopatolojik 

özelliklerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem:2007-2014 tarihleri arasında tiroidektomi geçirip PTK tanısı alan 801 hasta çalışmaya alındı. 

Hastalar <55 yaş (Grup-1) ve ≥55 yaş (Grup-2) olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların klinik, ultrasonografik(USG), 

sito-histopatolojik ve takip verileri karşılaştırıldı. 

Bulgular: Grup-1’de 528, Grup-2’de 273 hasta vardı. Grup-1’de 429 (%81.2), Grup-2’de 205 (%75.1) kadın 

hasta vardı (p=0.042). Grup-2’de hipertiroidi oranı ve ultrasonografide ortanca nodül sayısı daha yüksekti 

(sırasıyla p=0.007 ve p<0.001). Preoperatif USG verisi olan malign nodül sayısı Grup-1’de 304 (%73.1), Grup-

2’de 122’ydi (%26.9). Malign nodüllerin ultrasonografik özellikleri (nodül boyutu, ön-arka/transvers çap>1, 

yapısı, ekojenitesi, periferik halo varlığı, mikrokalsifikasyon ve makrokalsifikasyon varlığı, sınır düzeni), 

sintigrafik aktiviteleri ve sitolojik özellikleri farklılık göstermiyordu. Malign odak sayısı Grup-1’de 816, Grup-

2’de 444’tü. Histopatolojik incelemede ortanca malign odak çapı, hasta başına düşen odak sayısı, multifokalite 

ve lenf nodu metastaz oranları, histopatolojide PTK varyant dağılımı, vasküler ve kapsüler invazyon oranları 

benzerdi. Grup 2’de mikrokarsinom, insidentalite ve ekstratiroidal yayılım oranları belirgin yüksek, lenfositik 

tiroidit oranı belirgin düşüktü (sırasıyla p=0.036,p=0.014,p=0.014 ve p=0.005). Radyoaktif iyot (RAI) tedavisi 

alan hasta oranı, RAI sonrası 6-9. ayda yapılan tanısal tüm vücut taramada patolojik tutulum oranları ve 6. ay 

stimüle tiroglobulin düzeyleri her iki grupta benzerdi.Gruplar arasında persistans ve rekürrens oranları benzer 

bulundu. Hastaların hiçbirinde uzak metastaz yoktu(Tablo-1). 

Sonuç:55 yaş üstü hastalarda mikrokarsinom, insidentalite ve ekstratiroidal yayılım oranları daha genç hastalara 

göre daha yüksek iken persistans ve rekürrens oranları benzerdir. PTK’inde prognozu etkileyen yaş sınırının 

belirlenmesi için daha fazla hasta ve daha uzun takip süresi içeren prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Anahtar Kelimeler: papiller tiroid kanseri, yaş, ultrasonografi, sitoloji, histopatoloji, prognoz 

 

Tablo-1: Grup-1 (< 55 yaş) ve Grup-2 (≥ 55 yaş) papiller tiroid kanserli (PTK) hastaların klinikopatolojik 

özellikleri 

 Grup-1 (<55 yaş) 

(n=528) 

Grup-2 (≥55 yaş) 

(n=273) 

p 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

 

429 (% 81.2) 

99 (% 18.8) 

 

205 (% 75.1) 

68 (% 24.9) 

0.042 

Tiroid fonksiyonu 

Ötiroid 

Hipotiroid 

Hipertiroid 

 

405 (% 76.9) 

62 (% 11.8) 

60 (% 11.4) 

 

197 (% 72.4) 

25 (% 9.2) 

50 (% 18.4) 

 

0.169 

0.268 

0.007 

USG’de nodül sayısı 3 (1-17) 4 (1-23) <0.001 

Histopatolojide lenfositik tiroidit 199 (% 37.8) 76 (% 27.8) 0.005 

Total tümör odak sayısı 816 444  

Hasta başına tümör odak sayısı   1 (1-15) 1 (1-12) 0.125 

Multifokalite 169 (% 32.2) 102 (% 37.6) 0.124 

Tümör odak çapı (mm) 9 (1-80) 8 (1-80) 0.057 

Lenf nodu metastazı 45 (% 8.5) 18 (% 6.7) 0.361 
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Mikrokarsinom 241 (% 55.7) 137 (% 64.3) 0.036 

İnsidentalite 139 (% 31.3) 91 (% 42.3) 0.014 

PTK Variantları 

     Klasik 

     Folliküler 

     Onkositik 

     Tall cell 

     Diğer 

 

326 (73.4%) 

87 (19.6%) 

10 (2.3%) 

9 (2.0%) 

9 (2.0%) 

 

 

159 (74.0%) 

45 (20.9%) 

5 (2.3%) 

5 (2.3%) 

1 (0.5%) 

0.636 

Kapsüler invazyon 116 (26.1%) 71 (33.0%) 0.066 

Vasküler invazyon 14 (3.2%) 5 (2.3%) 0.552 

Ekstratiroidal yayılım 58 (13.1%) 44 (20.5%) 0.014 

RAI tedavisi 442 (83.9%) 228 (85.1%) 0.659 

Tanısal tüm vücut taramada tiroid 

yatağında tutulum  

32 (8.3%) 20 (9.9%) 0.538 

6. ayda uyarılmış tiroglobulin 

düzeyi (ng/mL) 

0.10 (0.10-80.20) 0.1 (0.1-16.90) 0.776 

Persistans 11 (2.1%) 6 (2.2%) 0.915 

Rekürrens 5 (0.9%) 4 (1.5%) 0.510 

Rekürrens zamanı (ay) 22.4±12.6 30.8±20.1 0.469 

 

USG: ultrasonografi, PTK: papiller tiroid kanseri, RAİ: radyoaktif iyot 

 

 

SS-358 

CLINICOPATHOLOGICAL FEATURES OF PAPILLARY THYROID 

CANCER IN PATIENTS YOUNGER AND OLDER THAN 55-YEARS-

OLD 

Fatma Dilek Dellal* 

Ankara State Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey 

 

Aim: Many guidelines and researchers including guideline of American Thyroid Association have determined 45 

years as cut-off age in the evaluation of thyroid cancer.However,AJCC/TNM staging system recommended to 

use 55 years-old as cut-off value for thyroid cancer after it was shown to be more valuable in some recent 

studies.In this study,we aimed to compare clinicopathological features of papillary thyroid cancer(PTC) in 

patients younger and older than 55 years-old.  

Material and Methods: Data of 801 patients who underwent thyroidectomy between 2007-2014 and diagnosed 

as PTC were reviewed retrospectively.Clinical,ultrasonographical(USG),cyto-histopathologic features,and 

follow-up data of patients <55 (Group-1) and ≥55 years-old (Group-2) were compared.  

Results:There were 528(65.9%) patients in Group-1 and 273(34.1%) in Group-2.Number of female patients 

were 429(81.2%) and 205(75.1%) in Group-1 and 2,respectively (p=0.042).Rate of hyperthyroidism and  median 

nodule number in USG were higher in Group-2 (p=0.007, p<0.001; respectively). USG features 

(dimension,echogenity,texture,microcalcification,macrocalcification,taller-than-wider,and presence of 

halo),scintigraphic activity and cytopathology results of malignant nodules were similar in two groups.There 

were 816 and 444 malignant foci in Group-1 and 2,respectively.Histopathologically, there were no differences in 

number of malignant foci,malignant foci per patient,rates of multifocality,distribution of PTC variants,lymph 

node metastasis,and vascular and capsular invasion.Rates of microcarcinoma,incidentality and extrathyroidal 

extension were higher,and rate of lympocytic thyroiditis was lower in Group-2 
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(p=0.036,p=0.014,p=0.014,p=0.005; respectively). There was not any significant difference in rates of patients 

who received radioactive iodine treatment,with thyroid bed uptake in diagnostic whole body scan,and stimulated 

Tg levels at 6th month between groups.Similar persistance and recurrence rates were determined in two 

groups.Distant metastasis was not seen in entire cohort(Table-1).  

Conclusion: Although patients ≥55 years old had higher rates of microcarcinoma,incidentality and 

extrathyroidal extension compared to younger patients, persistance and recurrence rates were similar in two 

groups.Further prospective studies with larger sample size and with longer follow-up time are needed to define 

the cut-off age that affects the prognosis of PTC.   

Key Words: papillary thyroid cancer, age, ultrasonography, cytopathology, histopathology, prognosis 

 

Table-1: Clinicopathological features of Group-1 (< 55 years) and Group-2 (≥ 55 years) patients with papillary 

thyroid cancer 

 Gruop-1 (<55 years) 

(n=528, 65.9%) 

Group-2 (≥55 years) 

(n=273, 34.1%) 

p 

Gender 

female 

male 

 

429 (81.2%) 

99 (18.8%) 

 

205 (75.1%) 

68 (24.9%) 

0.042 

Thyroid function  

Euthyroid 

Hypothyroid 

Hyperthyroid 

 

405 (76.9%) 

62 (11.8%) 

60 (11.4%) 

 

197 (72.4%) 

25 (9.2%) 

50 (18.4%) 

 

0.169 

0.268 

0.007 

Nodule number in USG 3 (1-17) 4 (1-23) <0.001 

Histopathologically lymphocytic tiroiditis 199 (37.8%) 76 (27.8%) 0.005 

Total tumor foci  816 444  

Tumor number per patients   1 (1-15) 1 (1-12) 0.125 

Multifocality 169 (32.2%) 102 (37.6%) 0.124 

Tumor dimension (mm) 9 (1-80) 8 (1-80) 0.057 

Lymph node metastasis 45 (8.5%) 18 (6.7%) 0.361 

Microcarcinoma 241 (55.7%) 137 (64.3%) 0.036 

Incidentality 139 (31.3%) 91 (42.3%) 0.014 

PTC variants 

     Classical 

     Follicular 

     Oncocytic 

     Tall cell 

     Others 

 

326 (73.4%) 

87 (19.6%) 

10 (2.3%) 

9 (2.0%) 

9 (2.0%) 

 

159 (74.0%) 

45 (20.9%) 

5 (2.3%) 

5 (2.3%) 

1 (0.5%) 

0.636 

Capsular invasion 116 (26.1%) 71 (33.0%) 0.066 

Vascular invasion 14 (3.2%) 5 (2.3%) 0.552 

Ekstrathyroidal extension 58 (13.1%) 44 (20.5%) 0.014 

RAI treatment 442 (83.9%) 228 (85.1%) 0.659 

Thyroid bed uptake in DxWBS 32 (8.3%) 20 (9.9%) 0.538 

Stimulated Tg levels at 6th month (ng/mL) 0.10 (0.10-80.20) 0.1 (0.1-16.90) 0.776 

Persistance 11 (2.1%) 6 (2.2%) 0.915 

Recurrence 5 (0.9%) 4 (1.5%) 0.510 

Recurrence time (month) 22.4±12.6 30.8±20.1 0.469 

 

USG: ultrasonography, PTC: papillary thyroid cancer, RAI: radioactive iodine, DxWBS: Diagnostic Whole body 

scan, Tg: Thyroglobulin (0-78 ng/mL)  
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SS-359 

İKİ DÜŞÜK ENERJİLİ TRAVMA: VERTEBRAL ARTER 

DİSEKSİYONUNDA EŞ ZAMANLI ETİYOLOJİK FAKTÖR  

BİR VAKA SUNUMU 

Yusuf KOÇAK* 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Kırşehir 

 

Giriş: Vertebral arter diseksiyonunda farklı etiyolojik faktörlerin eş zamanlı birliktelik gösterdiği bir olguyu 

sunmaktır. 

Olgu: 37 yaşında erkek hasta ani başlayan baş dönmesi, bulantı kusma ve dengesizlik şikayeti ile acil servise 

başvurdu. Hastanın öyküsünden boynunu kütürdettiği ve aynı anda hapşırdığı, ardından dakikalar içinde boyun 

ağrısı, baş dönmesi, bulantı - kusma ve dengesizlik şikayetlerinin başladığı öğrenildi. Hastanın yapılan nörolojik 

muayenesinde sağa ataksi, sağda dismetri tespit edildi. Beyin ve difüzyon manyetik rezonans görüntülemesinde 

sağ serebellar hemisfer, sağ bulber ve pons lokalizasyonlu multipl laküner enfarkt alanları saptandı. Hastada 

vertebral arter diseksiyonu düşünülerek yapılan doppler ultrasonografide sağ vertebral arter V2 segmentinde 

diseksiyon ile uyumlu görünüm tespit edildi. Hasta kliniğe yatırılarak antikoagulan tedavi başlandı. 

Tartışma: Vertebral arter diseksiyonu (VAD) tüm yaş gruplarında inmenin nadir nedenleri arasındadır . Ancak 

45 yaş altı genç inmelerin sık nedenleri arasındadır.  VAD nedenleri genel olarak travmatik ve spontan olmak 

üzere iki ana gruba ayrılır. Travmatik nedenler arasında boyun manipülasyonları, öksürme, kusma, hapşırma gibi 

düşük enerjili (minör) travmalar bulunur. Patolojik olarak arterin endotelial düzeyinde bir diseksiyon ile birlikte 

intima tabakasının buradan rüptüre olması ve yalancı lümen oluşumu ile karakterizedir.  En sık bulguları boyun 

ve/veya oksipital başağrısı ve posterior sirkülasyon iskemisine ait nörolojik disfonksiyon bulgularıdır.  Nadir 

vakalarda vertebral arterin intrakranial segmentinin diseksiyonu subaraknoid kanamaya yol açabilir. 

Sonuç: Vertebral arter diseksiyonunda iki minör travma aynı anda etiyolojik faktör olarak ortaya çıkabilir.  

Anahtar kelimeler: Vertebral arter diseksiyonu, düşük enerjili travma, etiyoloji 

SS-359 

TWO LOW ENERGY LEVEL TRAUMAS: BEING A SIMULTANEOUS 

ETIOLOGIC FACTOR OF  VERTEBRAL ARTERY DISSECTION - A 

CASE REPORT 
Introduction: The aim of this study is to present a patient with different etiological factors simultaneously 

associated with vertebral artery dissection. 

Case: A 37-year-old male patient was admitted to the emergency department with sudden onset of dizziness, 

nausea, vomiting and imbalance. From his history, it was learned that he self manuplated his neck and sneezed at 

the same time and then complaints of neck pain, dizziness, nausea, vomiting and imbalance had been started 

within minutes. Neurological examination revealed right ataxia and right dysmetria. Brain and diffusion 

magnetic resonance imaging revealed multiple lacunar infarct areas in the right cerebellar hemisphere, right 

bulbar and pons localization. Doppler ultrasounography performed with the preliminary diagnosis of vertebral 

artery dissection was consistent with dissection of the right vertebral artery in the V2 segment. The patient was 

hospitalized and anticoagulant treatment was started 

Discussion: Vertebral artery dissection (VAD) is a rare cause of stroke in all age groups. However, it is one of 

the common causes of stroke younger than 45 years. The etiology of VAD is generally divided into two main 

groups such as traumatic and spontaneous. Traumatic causes include low-energy (minor) traumas such as neck 

manipulations, coughing, vomiting and sneezing. Pathologically it is characterized by a dissection of the 

endothelial level of the artery, rupture of the intima layer and the formation of a false lumen. The most common 

symptoms are  neck and/or occipital headache and  neurological dysfunction symptoms of the ischemia of 
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posterior circulation of brain. In rare cases dissections of the intracranial segment of the vertebral artery may 

cause subarachnoid hemorrhage. 

Conclusion: Two minor trauma may occur as simultaneous etiologic factor in vertebral artery dissection. 

Keywords: Vertebral artery dissection, low energy level trauma, etiology.    
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SS-361 

GEBELİĞE BAĞLI PLAZMA PROTEİNİ-A (PAPP-A) DÜZEYİNİN 

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ HASTALARINDA 6 AYLIK 

MORTALİTE VE MORBİDİTE AÇISINDAN PROGNOSTİK ÖNEMİ 

Yalçın Boduroğlu*
 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü 

 

Amaç: Gebeliğe Bağlı Plazma Proteini-A (PAPP-A), damar düz kas hücresine IGF-1 yolula  etki göstererek 

ateroskleroz gelişiminde ve plak rüptüründe rol alır. Akut koroner sendrom hastalarında PAPP-A düzeyi ile 6 

aylık kardiyovasküler olaylar arasındaki ilişki araştırıldı.  

Yöntem: Çalışmaya İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji bölümüne akut miyokard infarktüsü ile başvuran 

100 hasta ile 70 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmamızda eşik PAPP-A değeri olarak 

5.0 mIU/L alınmış ve hastalar bu değere göre düşük veya yüksek olarak iki gruba ayrılmışlardır.   

Bulgular: Hastaların %87’si erkek, %13’ü kadından oluşmaktaydı ve yaş ortalaması 58.4 ± 12,3; kontrol 

grubunda ise 51.4 ± 12,8 idi. Hasta grubunda kardiyovasküler risk faktörleri yüksek PAPP-A seviyesiyle anlamlı 

korelasyon gösterdi. Hastaların ortalama PAPP-A düzeyleri kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek 

saptanmıştır (p<0.001). Hastaların %40’ı yüksek, %60’ı düşük PAPP-A grubunda yer aldı. Birincil sonlanım 

noktalarından tüm nedenlere veya kardiyak nedenlere bağlı ölüm oranları 24. saat, 1. ve 6. aylık takipte yüksek 

PAPP-A grubunda anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). İkincil sonlanım noktaları açısından 24. saatte gruplar 

arasında fark saptanmazken (p>0.05), 1. ve 6. ay takiplerinde acil perkutan koroner grişim (PKG), 

tekrarlayan USAP’a bağlı hastaneye yatış ve toplam koroner revaskülerizasyon sayısı bakımından fark saptandı 

(p< 0.05). Yüksek PAPP-A grubunda 24. saat ile 1. ay arasında ve 1. ay ile 6. ay arasındaki dönemde ikincil 

sonlanım noktaları  açısından anlamlı artış saptanmıştır (p<0.05). PAPP-A ≥ 0.61 optik dansitometrik 

değerinin (≥ 5.0 mIU/L) 24. saat sonunda kardiyovasküler olaylar açısından duyalılığı % 69; özgüllüğü %61, 1. 

ay sonunda %66; % 60; 6. ay sonunda ise % 68; %75 olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Akut miyokard infarktüsü hastalarında PAPP-A ≥ 5.0 mIU/L değeri 24. saatte, 1. ve 6. ayda birincil 

ve ikincil kardiyovasküler olaylar açısından anlamlı bulundu.  

Anahtar Kelimeler: PAPP-A, Akut Koroner Sendrom, IGF-1 

SS-361 

THE 6 MONTHS PROGNOSTIC IMPORTANCE OF MORTALITY AND 

MORBIDITY OF PREGNANCY ASSOCIATED PLASMA PROTEIN-A 

(PAPP- A) IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION 

Yalçın Boduroğlu* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü 

 

Aim: Pregnancy Associated Plasma Protein-A (PAPP-A) takes part on evolving of atherosclerosis and 

plaque rupture by affecting on smooth muscle of vessel via IGF-1. Investigation of relationship between PAPP-

A and cardiovascular events in acute coronary syndrome during 6 months was carried out. 

Methods: Our study composed of 100 consecutive patients and 70 healthy consecutive people as a control 

group. We used a plasma PAPP-A level of 5.0 mIU/L as a cut off value and divided the patients in 

two groups as higher (PAPP-A ≥ 5.0 mIU/L) and patients with lower PAPP-A group (PAPP-A < 5.0 

mIU/L).  

Results: 87% of patients were men and 13% women and mean age was 58.49 ± 12,3 in patient group and 51.4 ± 

12,8 in control group. Cardiovascular risk factors were found significantly to be correlated with higher plasma 
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PAPP-A levels in patient group. Mean PAPP-A level was significantly higher in patients than in control 

(p<0.001). 40% of patients were comprised in higher PAPP-A group and 60% in lower group. As primary 

endpoint all cause and cardiovascular deaths were significantly higher in patients with higher PAPP-A levels at 

24
th

 hours, 1
st
 and 6

th
 months (All for p<0.05). There were no differences for secondary endpoint at 24

th
 hours 

(p>0.05) but primary PCI, recurrent hospitalization for USAP and total coronary revascularization were found to 

be significantly higher in higher PAPP-A group at 1
st
 and 6

th
 months (p<0.05 for all variables). In higher PAPP-

A group there was found to be significantly increased rate of secondary endpoints between 24
th

 hours and 1
st
 

month interval and 1
st
-6

th
 months interval (all for p<0,05). The sensitivity and specificity of PAPP-A levels of ≥ 

0,61 optic densitometric unit (≥ 5.0 mIU/L) for cardiovascular events were found to be   69%; 61% at 

24
th

 hours; 66%; 60% at 1
st

 month and 68%; 75% at 6
th

 months. 

Conclusions: Plasma PAPP-A levels higher than ≥ 5.0 mIU/L were found to be significantly related primer and 

seconder endpoints at 24
th

 hours, 1
st
 and 6

th
 moths in patients with presenting with acute myocardial infarction.  

Keywords: PAPP-A, Acute coronary syndrome, IGF-1 
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SS-363 

PREEKLAMPTİK, EKLAMPTİK GEBELER VE KONVÜLZİF 

NÖBETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bilge ASLAN*, Feray AYDIN* 

Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. 

Amaç: Ağır preeklampsi, eklampsi hastalar obstetrikte önemli bir sorundur. Kliniğimizde sezaryan olan 

preeklampsi- eklampsili olgularda operasyon öncesi magnezyum sülfat verilme oranları ve postoperatif 

diazepam eklenerek maternal ölüm ve nöbet nüks riskinin nasıl azaltıldığı incelenmiştir.  

Gereç ve Yöntemler: Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Kliniğinde 1/1/2008-1/1/2018 tarihleri arasında sezaryan olan 1400 hafif preeklamptik, 900 ağır preeklamptik, 

500 eklamptik ve aynı dönemde sezaryan olan rastgele seçilen 500 kontrol olgularından 4 grup oluşturuldu. 

Gruplar arasında eklamptik nöbet geçirmemesi için uygulanan tedaviler ve nöbet geçirme oranları karşılaştırıldı.  

Bulgular: Kliniğimizde 1/1/2008-1/1/2018 tarihleri arasında gerçekleşen 9200 sezaryanda preeklampsi görülme 

oranı oranı %25 (2300), eklampsi oranı %5.43 (500) olarak tespit edildi. Ağır preeklampsi, eklampsi sendromlu 

olgularda; abruptio plasenta (p= 0.002), erken neonatal mortalite (p= 0.002), prematürite (p= 0.0001), intrauterin 

ölüm (p= 0.003) ve intrauterin gelişme geriliği (p= 0.0001), nöbet geçirme oranı (p=0.0001), MgSO4 iv 

uygulama oranı (p=0.0002) hafif preeklampsi ve kontrol gruplarına göre daha yüksek tespit edildi ve gruplar 

arası fark istatistiksel olarak anlamlı idi. Ağır preeklampsi olgularda; akut böbrek yetmezliği (p= 0.003) ve 

postpartum hemoraji (p= 0.002) daha yüksek tespit edildi. Preeklampsi- eklampsi olgularında çok yüksek 

proteinüri ile birlikte çok yüksek tansiyon (> 170 mmHg sistolik veya 110 mmHg diyastolik) veya düşük kan 

basıncı (150 mm Hg sistolik veya 100 mm Hg diyastolik) ile birlikte hiperrefleksi, frontal baş ağrısı, bulanık 

görme veya epigastrik hassasiyet gibi iki veya daha fazla yakın eklampsi belirtisi olunca MgSO4 verimiştir. 

Postoperatif konvülsiyon geçirenlere i.v 5 mg diazepam yapılmıştır. Magnezyum yükleme dozunun 4 g ile 

sınırlandırılması olup, intravenöz 1 g / saat şeklinde verilmiştir. İntramüsküler doz 10 saatte bir veya her 4 saatte 

bir 5 g olmuştur. Mg infüzyon tedavi oranı preeklamtik ve eklamptik gebelerde % 60 (1680), konvülsiyon 

geçirip diazepam verilme oranı %4.3 (120), konvülsiyon nüks oranı %1.3 (30)  olarak bulunmuştur. 

Konvülsiyonların önüne geçemediğimiz durumlarda % 10 (3) hasta nöroloji yoğun bakımı olan hastanelere sevk 

edilmiştir. Konvülsiyon geçiren hastaların % 1.5 (n=2) 'una mavi kod verilmiştir.  

Sonuç: Eklampsili gebeler için  MgSO4 (i.v) ve gerektiğinde diazepam (i.v) verildiğinde maternal ölüm ve 

nöbet nüks risk oranını azaltırız.  

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, Eklampsi, Gebelik, Konvülsiyon. 

 

SS-363 

EVALUATION OF PREECLAMPTIC, ECLAMPTIC PREGNANTS AND 

CONVULSIVE SEIZURES 

Aim: Patients with severe preeclampsia and eclampsia are an important problem in obstetrics. In our clinic, 

preoperative magnesium sulphate administration and postoperative diazepam were added to preeclampsia-

eclampsia in cesarean section, which decreased the risk of maternal death and seizure recurrence.  

Material and Methods: Four groups of 1400 mild preeclamptic, 900 severe preeclamptic, 500 eclamptic and 

500 control group pregnant women who had caesarean section between 1/1/2008- 1/1/2018 in Zekai Tahir Burak 

Training and Research Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic. In order to prevent eclamptic seizures 

between the groups, the treatments and seizure rates were compared.  

Results: The preeclampsia incidence rate was 25% (2300) and the rate of eclampsia was 5.43% (500) in our 

clinic between 1/1/2008-1 /1/2018. In patients with severe preeclampsia and eclampsia syndrome; abruptio 

placenta (p = 0.002), early neonatal mortality (p = 0.002), prematurity (p = 0.0001), intrauterine death (p=0.003) 

and intrauterine growth restriction (p = 0.0001), seizure  rate (p = 0.0001),magnesium infusion rate (p = 0.0002) 
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which were higher than mild preeclampsia and control groups. The difference between the groups was 

statistically significant (p <0.05). In severe preeclampsia cases; acute renal failure (p = 0.003) and postpartum 

hemorrhage (p = 0.002) were found to be higher and statistically significant. Very high blood pressure (> 170 

mmHg systolic or 110 mmHg diastolic) or low blood pressure (150 mm Hg systolic or 100 mm Hg diastolic) 

together with hyperflexia, frontal headache, blurred vision, epigastric tenseness if there were two or more 

symptoms of eclampsia  MgSO4 should be intravenous administered. Patients with postoperative convulsions 

had i.v 5 mg diazepam. The magnesium loading dose was limited to 4 g and was given intravenously at 1 g / hr. 

The intramuscular dose was 5 g every 10 hours or every 4 hours. The rate of Mg infusion 60% (n = 1680), 

administration of i.v diazepam rate 4.3% (n = 120), seizure recurrence rate 1.3% (30) were in preeclamptic and 

eclamptic pregnants. In cases where we could not prevent convulsions, 10% (3) patients were referred to 

hospitals with neurology intensive care. 1.5% (n=2) of the patients who underwent convulsions were given blue 

code. 

Conclusion: We reduce the risk of maternal death and seizure recurrence risk when MgSO4 (i.v) and diazepam 

(i.v) are given for pregnant women with eclampsia. 

Keywords: Preeclampsia, Eclampsia, Pregnancy, Convulsion. 
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SS-365 

LİKOPEN UYGULANAN DENEYSEL DİYABETLİ RATLARDA 

SERUM 8-HİDROKSİ–2'-DEOKSİGUANOZİN (8-OHdG) 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Fatih Karahan
*
, Semiha Dede

**
, Ebubekir Ceylan

***
, Tuğba Gür

****
 

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Van, Turkey 
*

**
Biochemistry Department, Veterinary Medicine School, Van Yuzuncu Yil University, Van, 65080, Turkey. 

***
Internal Disease Department, Veterinary Medicine School, Ankara University, Ankara, Turkey. 

***
Van Yüzüncü Yıl University, Health Sciences Faculty, Van, Turkey 

 

Likopen siklooksijenaz ve lipooksijenaz enzimlerini düzenleyerek pro-enflamatuar moleküllerden prostoglandin, 

prostasiklin, tromboksan ve lökotrien sentezini baskılayan güçlü bir antioksidan bileşiktir. Bu çalışmada, likopen 

uygulanan deneysel diyabetli ratlarda DNA hasar göstergesi olan serum 8-hidroksi–2'-deoksiguanozin (8-ohdg) 

düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Diyabet oluşturmak için, Diyabet (D) ve Diyabet+Likopen (DL) grup 

ratlara 45 mg/kg tek doz streptozotosin (STZ) intraperitoneal (i.p) yoldan uygulandı. Kontrol grubuna ise aynı 

miktarda serum fizyolojik enjekte edildi. Kan şekerleri 270 mg/dl ve üzerinde olanlar diyabetik olarak kabul 

edilip çalışmaya dahil edildi. Aynı zamanda, likopen ayçiçek yağı içinde çözdürüldü ve Likopen (L) ve Diyabet 

+ Likopen (DL) grup ratlara günde 10 mg / kg / gün olarak verildi. Dört haftalık bir denemeden sonra, toplanan 

kan örneklerinde glukoz, %HbA1c, serum 8-hidroksi–2'-deoksiguanozin (8-OHdG) düzeyleri tespit edildi. 

Diyabet + likopen uygulanan grupta kan glukozu ve %HbA1c kontrol ve likopen uygulanan gruplara göre artmış 

olmakla beraber (p<0.05), diyabet grubundan önemli oranda düşük (p<0.05) olduğu görüldü. 8- OHdG düzeyleri 

istatistiksel olarak değerlendirilmesi sonucunda, deneysel diyabet oluşturulan grupta DNA hasarının en yüksek 

(p<0.05) olduğu görüldü. Kontrol ve likopen gruplarında 8-OHdG bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark saptanmadı. Diyabet+ likopen grubunda ise 8-OHdG düzeylerinin, diyabet grubuna göre anlamlı ölçüde 

azalırken kontrol ve sadece likopen uygulanan gruplara göre anlamlı (p>0.05) bir fark olmadığı görüldü. 

Key words: Oksidatif DNA hasarı, Diyabet, Likopen, Ratlar, STZ, Mutajenez. 

SS-365 

DETERMINATION OF SERUM 8-HIDROKSI–2'-DEOKSIGUANOSINE 

(8-OHDG) LEVELS OF LYCOPENE TREATED EXPERIMENTAL 

DIABETIC RATS 

Fatih Karahan
*
, Semiha Dede

**
, Ebubekir Ceylan

***, Tuğba Gür
**** 

*Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Van, Turkey 

**Biochemistry Department, Veterinary Medicine School, Van Yuzuncu Yil University, Van, 65080, Turkey. 

***Internal Disease Department, Veterinary Medicine School, Ankara University, Ankara, Turkey. 

****Van Yüzüncü Yıl University, Health Sciences Faculty, Van, Turkey 

 

Lycopene is a potent antioxidant compound that modulates the synthesis of prostaglandin, prostacyclin, 

thromboxane, and leukotriene from pro-inflammatory molecules by regulating cyclooxygenase and lipoxygenase 

enzymes. In this study, we aimed to determine serum 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-ohdg) levels which show 

DNA damage in experimental diabetic rats treated with lycopene. In order to create the diabetes in rats in group 

Diabetes (D) and Diabetes + Lycopene (DL) 45 mg / kg single dose streptozotocin (STZ) was administered 

intraperitoneally (i.p.). The same amount of serum physiological was injected into the control group. Blood 

glucose level of 270 mg / dl and above were accepted as diabetic and included in the study. At the same time, 

lycopene dissolved in sunflower oil and rats in Lycopene (L) and Diabetes + Lycopene (DL) groups were given 

10 mg / kg / day daily. After a 4-week trial, glucose, % HbA1c, serum 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG) 

levels were determined in the blood samples collected. Diabetic + lycopene group had increased blood glucose 
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and% HbA1c compared to control and lycopene groups (p <0.05), but it was significantly lower than the 

diabetes group (p <0.05). As a result of statistical evaluation of 8-OHdG levels, DNA damage was the highest (p 

<0.05) in experimental diabetes group. There was no statistically significant difference between the control and 

lycopene groups in terms of 8-OHdG. Diabetes + lycopene group, 8-OHdG levels were significantly decreased 

compared to diabetes group and there was no significant difference compared to control and lycopene groups 

alone. 

 

Keywords: Oxidative DNA damage, Diabetes, Lycopene, Rats, STZ, Mutagenesis. 
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SS-366 

CAN NEUTROPHIL LYMPHOCYTE RATIO AND PLATELET 

LYMPHOCYTE RATIO BE USED FOR PREDICTING PERFORATION 

AND ABDOMINAL ABSCESS DEVELOPMENT IN APPENDICITIS IN 

CHILDREN? 

Şefika Elmas Bozdemir
*
 

*
Sağlık Bakanlığı Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 

 

Introduction: Appendiceal perforation, which may develop as a result of severe phlegmonous or gangrenous 

appendiceal inflammation in children, may cause abdominal abscess, peritonitis and sepsis. Therefore, the 

correct diagnosis of acute appendicitis in the early period will prevent possible complications. 

Aim: In this study, it was aimed to evaluate whether the neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) and 

platelet/lymphocyte ratio (PLR) calculated from preoperative routine hemogram examination in patients with 

acute appendicitis clinic were useful in predicting the complication development. 

 Material and Methods:  The study was carried out between January 1st, 2017 and December 31th, 2018. 65 

children who developed sepsis and /or peritonitis and/or intraabdominal abscess after acute appendicitis 

operation were compared with 35 randomly selected children operated for appendicitis and cured without any 

complication.  

Results: There was no statistically significant difference between the mean age (p=0.082) and gender (p=0.070) 

among the patients with complications and without complications. There was no statistically significant 

difference between the two groups in terms of hemoglobin level (p=0.285), platelet count (p=0.092) and MPV 

(p=0.388), whereas leukocyte count (p=0.006), neutrophil count (p=0.001), lymphocyte count (p=0.006), NLR 

(p=0.001) and PLR (p <0.001) showed statistically significant difference. Median hospitalization day was 14 (4-

40) days for complicated cases and 4 (2-8) days for uncomplicated cases; there was statistically significant 

difference between them (p<0.001). The area under the ROC curve (AUC) for PLR (0,737 (0,640-0,820; 95% 

confidence interval; p <0.001) was greater than the AUC for NLR (0.701 (0.589-0.814; 95% confidence interval; 

p = 0.001) and AUC for leukocyte count (0.676 (0.571-0.781; 95% confidence interval; p = 0.004). The cut-off 

value for NLR>6.15 showed 72.3% sensitivity, 62.9% specifity, 78.3% positive predictive value and 55% 

negative predictive value in predicting complication. The cut-off value for PLR>18335 showed 83.1% 

sensitivity, 54.3% specifity, 77.1% positive predictive value and 63.3% negative predictive value in predicting 

complication.The cut-off value for leukocyte count>18100 showed 46.2% sensitivity, 85.7% specifity, 46.2% 

positive predictive value and 85.7% negative predictive value  in predicting complication.  

Conclusion: In conclusion, while leukocyte count cannot be used for predicting complication, NLR and PLR 

values can be acceptable markers to predict the probability of complications in cases operated for acute 

appendicitis.  

Key words: appendicitis, child, intra-abdominal abscess, neutrophil–lymphocyte ratio 
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ACİL SERVİS BAŞVURUSU OLAN OLGULARDA GÖĞÜS 

HASTALIKLARI KONSÜLTASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Duygu ZORLU KARAYİĞİT *, Yahya ŞAHİN** 

*Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Kırşehir 

** Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Kırşehir 

 

Amaç: Bu çalışmada amaç, acil servis başvurularını ve bu başvurulardan göğüs hastalıkları konsültasyonu 

gerektiren hasta sayısını ve özelliklerini belirlemek. Göğüs Hastalıkları konsültasyonuyla değerlendirilen 

hastalarda, yatarak tanı ve tedavisi olmuş hastaları değerlendirmektir. 

Gereç ve yöntemler: Çalışmamız Ocak-Aralık 2018 tarihleri arasında, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma 

Hastanesi Acil Servis başvuruları retrospektif olarak değerlendirilerek yapılmıştır. 

Bulgular: Belirtilen tarih aralığında, 1 yıl boyunca, hastanemiz Acil servis başvurusu olan hasta sayısı 

269.017’dir. 1475 hastaya yatarak tanı-tedavi gerekmiştir. Göğüs Hastalıkları adına yatarak tanı ve tedavisi 

yapılan toplam hasta sayısı 1090’dır. Acil servis başvurusu olan 743 hasta göğüs hastalıklarına konsülte edilmiş 

olup, 561 (%51,5) vakanın yatışı uygun görülmüştür. Geri kalan hasta yatışları; poliklinik başvurusu ile yatışı 

uygun görülen 514 (%47,2), diğer servis yatışlı olup devir alınan 14 (%1,3) ve başka hastaneden sevk ile yatışı 

olan 1(%0,1) hastalardan oluşmaktadır. Göğüs Hastalıklarına yatışı olan, hasta yaş ortalaması 68 (min:17, 

max:104) idi. 714 erkek, 376 kadın hasta yatışı mevcuttu. Acil serviste değerlendirilip yatışı yapılan kadın hasta 

sayısı 183 (%32,6), erkek hasta sayısı 378 (% 67,4) idi. Hastaların yatış tanıları sırasıyla; j44.9 KOAH 

Alevlenme, j18.9 Pnömoni, j45 Astım ve I82.8 Pulmoner Emboli şeklindeki ICD kodlaması idi. Acil servisten 

yatışlı hastanın ortalama yatış süresi 7-10 gün idi. Ve exitus olan vakaların çoğu acil servisten yatırılanlardı. 

Tartışma ve sonuç: İstatistiki verilerden görülen o ki; acil başvurularının büyük kısmını solunumsal 

semptomları olan hastalar oluşturmaktadır. Ve acil servisten yatışların yine çoğunluğunu bu grup 

oluşturmaktadır. Göğüs hastalıkları yatan hasta sayısının çoğunluğunu da acil servis konsültasyonuyla 

değerlendirilen hastalar oluşturmaktadır. Bu nedenle; acil servis başvurularında hasta kabul kriterlerinin 

netleştirilmesi önem arzetmektedir. Solunumsal semptomları ciddi, yatarak tanı ve tedavisi gereken hastalar 

kabul edilmeli, poliklinik hizmeti uygun olan hastalar acil işleyişini hızlandırmak adına poliklinik hizmeti 

almaya yönlendirilmelidir. Bu grup hastalarda; acil servis hasta kabulü net sınırlarla belirlenmelidir. Bu 

yaklaşım, acil müdahale gerektiren olgular için doktor ve personel meşguliyetini de azaltıp daha kaliteli hizmet 

vermeyi sağlayacaktır. Yaygın olarak kullanılan, sıra beklemeden acil servisten muayene olma mantığındaki 

olguların acil servisi meşgul etme oranı da bu şekilde azalmış olacaktır. Bunu sağlamanın bir diğer çözümü de 

yeterli sayıda poliklinik doktorunun görev yapmasıdır. Yeterli doktor sayısı olan bölümlerde ek olarak, vardiya 

poliklinikleri de çözüm olabilir. 

Anahtar kelimeler: Acil servis, göğüs hastalıkları, yatışlı tanı ve tedavi, göğüs hastalıkları konsültasyonu 

 

SS-369 

A THE EVALUATION OF CHEST DISEASES IN PATIENTS WITH 

EMERGENCY SERVICE APPLICATION 

Introductıon and purpose: Reproducing Emergency Service distributions It also produces and treats this thing 

inpatient. Most of the inpatients in the Chest Diseases Clinic can be found in those who are evaluated with 

emergency department consultation. 

The purpose of this group is to evaluate the emergency department and the chest diseases consultation. 

diagnosis, hospitalization status, hospitalization period and discharge status of patients with outpatient 

admissions were evaluated. Status is determined by evaluating the state of the current situation in Turkey was 

and making assessments, the situation has proposed making the determination. 
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Materıal and methods: Our study was performed retrospectively between January-December 2018 in Ahi 

Evran University Education and Research Hospital.  

Results: The number of patients admitted to our hospital for 1 year is 269.017 in the specified date range. 1475 

patients had inpatient diagnosis and treatment. The total number of patients diagnosed and treated in the name of 

Chest Diseases is 1090. 743 patients with emergency services were consulted for chest diseases and 561 (51.5%) 

patients were hospitalized. The remaining patient hospitalizations; 514 (47.2%) patients who were admitted to 

the outpatient clinic with admission and 14 (1.3%) who were admitted to the hospital with other services were 

admitted to the hospital. The mean age of the patients was 68 (min: 17, max: 104). There were 714 male and 376 

female patients. The number of female patients treated in the emergency department was 183 (32.6%) and 378 

(67.4%), respectively. The hospitalization of the patients were as follows; J44.9 COPD Exacerbation, j18.9 

Pneumonia, j45 Asthma and I82.8 ICD coding in the form of Pulmonary Embolism. The average length of 

hospital stay was 7-10 days. And most of the cases of the exitus were hospitalized from the emergency 

department. 

Discussıon and conclusion: Statistical data show that; The majority of patients with respiratory symptoms are 

present in the emergency department. And this group constitutes the majority of hospitalizations. The majority of 

patients with chest diseases are evaluated by emergency department consultations. The evaluation showed that; 

Other respiratory diagnoses in RCD codes are rare. It was thought that the fast moving to the emergency room 

and speeding up the hospitalization process, and often the secretary who carried out formal hospitalization 

procedures, was not mentioned. Also; It is important to clarify the patient acceptance criteria in emergency 

department admissions. Patients with severe respiratory symptoms should be admitted to inpatient diagnosis and 

treatment. In this group of patients; Emergency service patient acceptance should be determined with clear 

limits. This approach will also reduce the occupation of physicians and staff for the patients requiring urgent 

intervention and provide better quality service. The rate of occupying the emergency service will be reduced in 

this way. Another solution to this is the adequate number of polyclinic doctors. In addition to departments with 

sufficient number of doctors, shift polyclinics can also be the solution. 

Key words: Emergency department, chest diseases, inpatient diagnosis and treatment, chest diseases 

consultation  
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SS-371 

NÜKS PARATİROİD KARSİNOMU TANILI HASTADA ADJUVAN 

RADYOTERAPİ: OLGU SUNUMU 

Sümerya Duru Birgi* 

*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara 

 

Amaç: Nüks paratiroid karsinomu tanılı olguda adjuvan radyoterapi (RT) ile tedavi sonuçlarının 

değerlendirilmesi 

Olgu: 38 yaşında erkek hasta 6 yıl önce başlayan ve giderek artan eklem ağrıları ve halsizlik şikayetleri ile 

başvurmuştur. Fizik muayenede boyun ön kısımda ele gelen kitle bulgusu olan hastanın Mart 2013’te bakılan 

serum Ca :17 mg/dl (8.4 -10.2)  ve PTH değeri >1000 pg/ml (15- 68.3)  olarak saptanmış ve USG’de ektopik 

paratiroid adenomu? izlenmesi üzerine hastaya mediastinal kitle eksizyonu uygulanmıştır. Patoloji sonucu LVİ 

pozitif, kapsül ve damar invazyonu olan, cerrahi sınırları (CS) negatif olan 4 cm çapında ektopik paratiroid 

karsinomu olarak değerlendirilmiştir. O dönemde adjuvan tedavi almayan hastanın Mayıs 2015’te tekrar eklem 

ağrıları başlaması üzerine ölçülen Ca değeri: 11 mg/dl, PTH: 695 pg/ml bulunmuştur. Yapılan Paratiroid 

Sintigrafisinde (Tc99mm Sestamibi sintigrafi) tiroid bezi sağ alt ucunun 3.5 cm inferiorunda retrosternal 2.5 cm 

paratiroid nüks karsinom ile uyumlu bulgular saptanmıştır. Haziran 2015’te sternotomi ile mediastinel kitle 

eksizyonu uygulanmıştır. Patoloji sonucu mitoz pozitif, LVİ pozitif, timusu infiltre eden paratiroid  karsinomu  

ile uyumlu olarak gelmiştir. Postoperatif Ca ve PTH değerleri normal olarak saptanmıştır. Çekilen Toraks BT’de 

rezidü bulgusu olmayan hastaya Eylül-Ekim 2015 tarihleri arasında kitle lojuna yönelik toplam 6000 cGy İMRT 

uygulanmıştır (Şekil-1). Adjuvan kemoterapiyi kabul etmeyen hastanın takip süresince kontrol kan Ca ve PTH 

değerleri normal olarak izlenmiş, lokal veya uzak tekrarlayan hastalık bulgusu saptanmamıştır. 

Tartışma: Paratiroid kanseri nadir görülen endokrin bir tümör olup klinikte kendini sıklıkla hiperkalsemi ve 

hiperparatiroidi bulgularıyla gösterir. Primer hiperparatioidizm tanılı olguların % 0.5-5’ini oluşturur. Primer 

tedavisi en blok rezeksiyondur. Genellikle operasyon lojunda tekrarlama eğilimindedir ancak lokal invazyon, 

lenfatik  veya hematojen yolla da yayılım görülebilir. Paratiroid karsinomu genellikle ilk ameliyattan 2-5 yıl 

içinde tekrarlar. Yüksek yineleme oranı, tümörün tam çıkarılamadığı veya tümör döküntüsü olduğu durumlarla 

ilişkilidir. Radyoterapinin (RT) yeri paratiroid karsinomunda net tanımlanmamış olmakla birlikte cerrahi sonrası 

rezidü varlığında veya cerrahi sınır pozitifliği durumlarında uygulandığında lokal-bölgesel kontrolü arttırdığı 

gösterilmiştir. Bunların yanısıra kapsül veya çevre doku invazyonu, lenfovasküler invazyon (LVİ) pozitifliği, 

tümör boyutu ve yaş gibi faktörler de araştırılmıştır. 

Sonuç: CS negatif olgularda da kapsül invazyonu ve LVİ pozitifliği nüks açısından önemli faktörler olabilir. 

Nüks gelişen vakalarda da adjuvan RT lokal bölgesel kontrol sağlamada etkin bir yöntemdir.  

Anahtar kelimeler: Paratiroid Karsinomu, Nüks, Radyoterapi 

SS-371 

ADJUVANT RADIOTHERAPY IN A PATIENT OF RECURRENT 

PARATIROID CARCINOMA: CASE REPORT 

Sümerya Duru Birgi* 

*Department of Radiation Oncology, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey 

 

Aim: To evaluate treatment results with adjuvant radiotherapy in a case with recurrent parathyroid carcinoma 

Case: A 38-year-old male patient presented with complaints of joint pain and fatigue which had started 6 years 

ago. Physical examination revealed a mass in the anterior aspect of the neck, and in March 2013 he had serum 

Ca: 17 mg / dl (8.4 -10.2) and PTH> 1000 pg / ml (15-68.3) and ectopic parathyroid adenoma was observed in 

ultrasound and mediastinal mass excision was performed afterwards. The pathology result was a 4 cm diameter 



 

 528 
 

ectopic parathyroid carcinoma with a positive lymphovasculary invasion and capsular invasion and a clear 

surgical margin. The patient did not receive adjuvant therapy at that time. In May 2015, after recurrent joint pain 

Ca value was measured as 11 mg / dl and PTH: 695 pg / ml.In parathyroid scintigraphy (Tc99mm Sestamibi 

scintigraphy), retrosternal 2.5 cm parathyroid recurrent carcinoma was found at 3.5 cm inferior of the right lower 

end of the thyroid gland. Mediastinel mass excision was performed with sternotomy in June 2015. The 

pathology results were consistent with mitosis-positive, LVI-positive, thymus-infiltrating parathyroid carcinoma. 

Postoperative Ca and PTH values were normal. Between september- october 2015 a total of 6000 cGy IMRT 

was applied to the patient who did not have any residual findings on chest CT (Figure 1). The patient who did 

not accept adjuvant chemotherapy was observed to have normal blood Ca and PTH levels during follow-up. No 

local or distant recurrent disease was observed till this time. 

Discussion: Parathyroid carcinoma is a rare endocrine tumor and it often manifests itself in the clinical findings 

of hypercalcemia and hyperparathyroidism. It constitutes 0.5-5% of the cases diagnosed as primary 

hyperparatioidism. The primary treatment is en bloc resection. It usually tends to recur in the operation site, but 

local invasion, lymphatic or hematogenous spread may occur as well. Parathyroid carcinoma usually repeats 

within 2-5 years from the first operation. High recurrence rate is associated with cases unable to be completely 

removed or having tumor rash. Although the place of radiotherapy is not clearly defined in parathyroid 

carcinoma, it has been shown to increase local-regional control when applied in the presence of post-surgical 

residual disease or surgical margin positivity. In addition, factors such as capsular or peripheral tissue invasion, 

lymphovascular invasion positivity, tumor size and age were also investigated. 

Conclusion: Capsular invasion and LVI positivity may also be important factors for recurrence in surgical 

margin negative cases. in patients with recurrence, adjuvant rt is an effective method in providing good local 

regional control. 

Key words: Parathyroid Carcinoma, Recurrence, Radiotherapy 
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SS-372 

İNMELİ HASTALARDA ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİNİN 

BOTULİNUM TOKSİN TİP A İLE TEDAVİSİ 

Fatmanur Aybala Koçak*, Meltem Aras**, Belma Füsun Köseoğlu*** 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırşehir 

**Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, 

Ankara 

***TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 

Ankara 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı inme sonrası üst ekstremite spastisitesi gelişen hastalarda botulinum toksin tip A 

(Btx-A) tedavisinin eklem hareket açıklığı (EHA), spastisite, ağrı, el kavrama gücü, parmak kavrama gücü, 

global dizabilite değerlendirmesi ve fonksiyonel durum üzerine etkinliğini değerlendirmektir. 

Materyal ve Metod: Çalışmaya alınan 25 hasta bireysel olarak değerlendirilmiş ve tüm hastalara total 300U 

Btx-A uygulanmıştır. Hastalar tedavi öncesi, tedaviden sonraki birinci, dördüncü ve onikinci haftalarda 

değerlendirilmiştir. Gonyometreyle hem aktif hem de pasif olarak  dirsek ve EHA; mezura ile orta parmak avuç 

içi çizgisi mesafe uzunluğu; Ashworth skalası kullanılarak dirsek, el bileği ve parmaklarda spastisite; Vizüel 

Analog Skala kullanılarak ağrı; dinamometre kullanılarak el kavrama gücü; pinçmetre kullanılarak uç-uca, 

palmar (üçlü) ve lateral kavrama ölçümleri ile Global dizabilite değerlendirme ölçeği  kullanılarak hastanın ve 

doktorun global değerlendirmeleri; Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ) – Kendine Bakım bölümü ve Duruöz 

El İndeksi (DEİ) kullanılarak fonksiyonel değerlendirmeler yapılmıştır. 

Bulgular: Tüm EHA değerlerinde artış, spastisite ve ağrı değerlendirmelerinde azalma saptanmıştır (p<0.001). 

Dinamometrik ölçümlerde kas gücünde anlamlı değişikliğe rastlanmamıştır. Global disabilite değerlendirme 

ölçeğinde ve FBÖ ile DEİ kullanılarak yapılan fonksiyonel değerlendirmelerde tedavi sonrasında istatistiksel 

olarak anlamlı artışlara rastlanmış ve etkinin onikinci haftada azalmakla birlikte devam ettiği gösterilmiştir. 

Sonuç: Btx-A enjeksiyonunun, inmeli hastalarda görülen üst ekstremite spastisitesi tedavisinde kullanılabilecek 

etkili bir yöntem olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: İnme, spastisite, botulinum toksin, rehabilitasyon 

 

SS-372 

UPPER EXTREMITY SPASTICITY TREATMENT WITH BOTULINUM 

TOXIN TYPE-A IN PATIENTS WITH STROKE 

Objective: The aim of this study is to evaluate the efficacy of botulinum toxin type A (Btx-A) treatment on the 

range of motion (ROM), spasticity, pain, hand grip strength, finger grip strength, global disability evaluation and 

functionality of patients with upper extremity spasticity that had developed after stroke. 

Methods: The twenty-five patients that were included in the study were evaluated individually and total dosage 

of 300U Btx-A was applied to each of the patients. Patients were evaluated before the treatment and in weeks 

one, four and twelve in the post-treatment period. Active-passive elbow and wrist ROM with goniometer; middle 

finger tip-to-palm distance with measuring tape; spasticity in the elbow, wrist and fingers using the Ashworth 

scale; pain using the Visual Analog Scale; hand grip strength using dynamometer; tip-to-tip, three points 

(palmar) and lateral pinching using pinch-meter, and global evaluations of the patient and doctor using the 

Global disability scale; functional evaluations using Self Care Section of Functional Independence Measure 

(FIM) and Duruöz Hand Index (DHI) were evaluated. 

Results: Increases in all of the ROM values and decreases in the spasticity and pain were measured (p<0.001). 

No significant changes were seen in the dynamometric measurements of the muscle strength. Statistically 

significant increases were found in the the global disability scale and functional evaluations made using FIM and 

DHI in the post-treatment period and it was shown that effects continued in the week 12 although with some 

reducing. 

Conclusion: It is thought that Btx-A injection is an effective method that can be used in the treatment of upper 

extremity spasticity of stroke patients. 

Keywords: Stroke, spasticity, botulinum toxin, rehabilitation  
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SS-373 

WALANT İLE AÇIK YERLEŞTIRME PLAK FIKSASYONU 

UYGULANAN LATERAL MALLEOL KIRIĞI; OLGU SUNUMU 

Yenel Gürkan Bilgetekin
*
, Alper Öztürk

*
, Mehmet Faruk Çatma

* 

* 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve 

Travmatoloji ABD, Ankara 

 

Giriş: Ayak bileği kırıkları tüm kırıkların %10 unu oluşturur.1 Bu oranın üçte ikisini izole malleol kırıkları 

oluşturmaktadır. Lateral malleol kırığı sık bir yaralanmadır, basit burkulmalarla ortaya çıkabilir. Yüksek oranda 

cerrahi gerektirir. Çok sık olan lateral malleol kırıkları özellikle travma merkezlerinde hayati anlamda risk 

oluşturan multipl travma, açık kırıklar, uzun kemik kırıkları mevcut olan hastaların cerrahi sıralamasında geriye 

düşmektedir. Çünkü lateral malleol kırıkları rejyonel veya genel anestezi altında opere edildikleri için anestezi 

sırası beklemeleri gerekmektedir. Son yıllarda özellikle el cerrahisi başta olmak üzere kullanımı yaygınlaşan 

wide awake local anasthesia no turniqet (WALANT) bu tip problemlerin çözümüne yardımcı olmaktadır. 

Olgu: 62 yaşında erkek hasta; yürüyüş sırasında ayak bileğini burkma sonucu sağ ayak bilek dış kısmında ağrı 

ve hareket kısıtlılığı nedeniyle acil servisimize başvurdu. Yapılan muayene ve çekilen ayak bilek grafisinde 

Weber tip B lateral  malleol kırığı tanısı konuldu. Hastaya cerrahi düşünüldü. Hastanın kontrolsüz diabet 

mellitus, hipertansiyon ve hiperkalemisi mevcut. Hastaya açık redüksiyon sonrası anatomik distal fibula plağı ve  

vida konulması planlandı. Ameliyathane de WALANT anestezi yöntemi uygulanılıp gerekli bekleme süresinin 

tamamlanılmasını takiben turnike kullanılmadan lateral malleol kırık hattı 5 cm proximalinden 2 cm distaline 

kadar long insizyonla girildi Açık redüksiyon sonrası 1 adet 5 delikli anatomik distal fibula plağı ve 5 adet kilitli, 

2 adet kortikal vida kullanılarak kırık fikse edildi. Hastaya intraop sorular soruldu. Hasta ağrısının olmadığını 

belirtti. Operasyonu engelleyecek kanama olmadı. Fiksasyon sonrası hastadan ayak bileğine dorsifleksion ve 

plantar fleksion yaptırması istendi. Eklemin ve kırık hattının aktif hareket altında stabil olduğu görüldü. Hastaya 

post op vas ağrı skorlaması yapıldı. Hastaya preop herhangi bir  tetkik yapılmadı. Hasta preop ve postop oral 

stop dönemi olmadı. En önemlisi hastanın yaşı ve komorbiditesi gözönünde bulundurulduğunda anestezi aldığı 

takdirde gerekecek yoğun bakım ihtiyacı olmadı. 

Tartışma: WALANT tüm dünyada el cerrahisinde kullanımı giderek yaygınlaşan bir anestezi yöntemidir. Ama 

sunduğumuz vakada görülmektedir ki el cerrahisinde olduğu kadar ayak-ayak bileği cerrahisinde de 

kullanılabilir.  

Sonuç: WALANT hekimler ve hastalar için düşük maliyetli, zaman kazandıran ve hastalar için daha konforlu bir 

anestezi yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler: Walant, Lateral Malleol, Düşük Maliyet 
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Figür 1. Pre op ap ve yan ayak bilek grafisi 

 

 
 

Figür 2. Post op ap ve yan ayak bilek grafisi 
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SS-373 

OPEN REDUCTION AND PLATE FIXATION OF LATERAL 

MALLEOLUS FRACTURE WITH WIDE-AWAKE LOCAL 

ANESTHESIA WITH NO TOURNIQUET; A CASE REPORT 
Introduction: Ankle fractures account for 10% of all fractures(1)   and  one third of ankle fractures are  isolated 

malleolus fractures.  Lateral malleolus fracture is a common injurty and may occur through simple spraining. It  

usuallly requires surgical intervention. Lateral malleolus fractures, which occur very commonly, have to wait for 

their turn  in  surgical  interventions  until multiple traumas, open fractures,  and  long bone fractures, which 

have life threating risks,  are first attended to, since they are also  operated under general or regional anethesia. 

Recently, wide awake local anasthesia no tourniqet(WALANT) , which have become more commonly used  

especiallly in hand surgery,  helps to solve these problems. 

Case: A 62 year old male patient presented to our emergency service with complaints of pain in the lateral part 

of right ankle and movement restriction after spraining right ankle during walking. After physical examination 

and ankle radiography, he was diagnosed with   Weber type  B lateral  malleolus fracture .). Surgical intervention 

was planned. Patient had uncontrolled diabetes mellitus, hypertension and hypercalcemia. Anatomic distal fibula  

plate and screw placement was planned after open reduction.  WALANT solution was prepared before the patient 

was transferred to operating room .After using WALANT anesthesia method in operating room and completing 

waiting period, without tourniquet, lateral malleolus fracture line was incised with long incision  from 5cm. 

proximal to 2cm distal. After deep dissection fracture line was reached. After open reduction, fracture was fixed 

using  distal fibula plate. Patient was asked intraoperative questions. Patient stated that he had no pain. There 

was no bleeding which would  hinder operation. After fixation, patients was asked  to make dorsiflexion and 

plantar flexion movements with  ankle. It was seen that joint and fracture line was stable under active movement.  

Postoperative pain scoring was made with VAS. No preoperative investigations were carried out. Oral nutrition 

was not stopped at preoperative and postoperative period. The most important point is that considering  his age 

and comorbidity, no need for intensive care unit was felt, which would otherwise would be necessary under 

anesthesia. Patient was discharged after postoperative graphies were taken. 

Discussion: WALANT is an anethesia method which has become increasingly common all over the world  in 

hand surgery. As in the present case, it can also be used in foot and ankle surgery.  

Conclusion: WALANT is an anethesia  method which is more cost effective, time saving and comfortable both 

for clinicians and patients.   

KeyWords: Walant, Lateral Malleolus, Cost Effective 
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SS-375 

REFRACTİVE STATUS OF PREMATURE BABIES WITH OR 

WITHOUT RETINOPATHY OF PREMATURITY AT THE AGE OF 1 TO 

5 

Kezban Bulut
*
, Ayşe Yeşim Oral*, Muhammed Nurullah Bulut* 

*
S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği 

 

Aim: Our study aimed to evaluate the effect of the development of Retinopathy of Prematurity (ROP) on first 

and fifth age refraction values and visual acuity and strabismus development in babies born prematüre. 

Material and Methods: Study included sixty eyes of 30 premature infants born less than 36 weeks.The infants 

were divided into two groups as group which developed retinopathy of prematurity and group which 

undeveloped ROP. First year refractive status, refractive status on the control examination of the fifth age,visual 

acuity, strabismic examination findings, anterior and posterior segment findings were recorded.Two groups were 

statistically compared in terms of refraction status of both first and fifth age  and visual acuity of fifth age. 

Results: There were 16(53.3%) male and 14(46.67%)female premature infants borned prior to 36 weeks.Group I 

developed of ROP comprised of 22 eyes and group II comprised of 38 eyes with no ROP. A statistically 

significant difference was found between the rates of myopia at the age of 1 and 5 years.The incidence of 

myopia was found statistically high in both ages (p=0.0001 and P=0.006 respectively) in group I patients. There 

was no statistically significant difference in both first age and fifth age examination findings in terms of 

hypermetropia and astigmatism((p = 0.475 and p = 0.694, respectively, p = 0.103 and p = 0.81, respectively). 

There was no significant difference between the 2 groups in terms of mean visual acuity values measured at the 

age of 5 (p = 0.054). 

Conclusions: It was concluded that prematurity alone did not lead to an increase in the incidence of myopia, but 

there was a significant relationship between  the development of the ROP and myopia incidence. İnfants with 

ROP developed should be closely followed in subsequent years 
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SS-378 

CİTROSİDE A, MURİCATACİN, VOMİFOLİOL METABOLİTLERİNİN 

DNA TOPOİZOMERAZ I İLE ETKİLEŞİMLERİNİN MOLEKÜLER 

KENETLENME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gamze Turna
* 

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD 

 

Amaç: Kemoterapi tedavisi kanser ile mücadelede önemli bir araçtır. Ancak kemoterapötik ajanlar sağlıklı 

hücreler üzerine de toksik etki göstermektedir. Bazı durumlarda tümör hücresinin kemoterapötik ajanlara ilaç 

dirençliliği geliştirmesi nedeniyle kemoterapi başarısız olabilmektedir. Annona muricata bitkisi, Annonaceae 

ailesinin bir üyesidir ve içeriğinde bulunan maddelerin antikanser, anti-artritik, hepatoprotektif ve antidiyabetik 

etkilerinin olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmada çeşitli kanser türlerinde kullanılan bir 

kemoterapötik olan irinotekanın ve Annona muricatanın içeriğinde bulunan Citroside A, Muricatacin, Vomifiliol 

metabolitlerinin DNA topoizomeraz I ile etkileşimlerini moleküler kenetlenme analizi yazılımları Autodock 

Vina
1
 ve VMD

2
 kullanarak belirlemeyi amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: İrinotekan ve Citroside A, Muricatacin, Vomifoliol gibi metabolitlerin 3D moleküler yapısı 

PubChem veritabanından elde edildi. DNA topoizomeraz I’in üç boyutlu yapısı RCSB Protein veri bankasından 

alındı. İrinotekan kontrol grubu olarak kullanılmıştır.  

Bulgular: Citroside A metabolitinin DNA topoizomeraz I’e bağlanma afinitesinin irinotekanın bağlanma 

afinitesine yakın olduğu belirlendi. Muricatacin ve Vomifoliol metabolitlerinin ise DNA topoizomeraz I’e 

irinotekana kıyasla daha düşük bağlanma afinitesiyle bağlandıkları tespit edildi.  

Sonuç: Sonuç olarak, Citroside A metabolitinin DNA topoizomeraz I’e bağlanma afinitesi irinotekanın bağlanma 

afinitesine yakın bulunmuştur. Bu nedenle Citroside A kanser tedavisinde DNA topoizomeraz I inhibisyonu için 

doğal potansiyel bir ilaç etken maddesi olarak kullanılabilir.  

Anahtar kelimeler: Annona muricata, irinotekan, moleküler kenetlenme 

 

SS-378 

A MOLECULAR DOCKING APPROACH ON THE INTERACTION OF 

CITROSIDE A, MURICATACIN, VOMIFOLIOL METABOLITES WITH  

DNA TOPOISOMERASE I 

Gamze Turna
* 

*
Department of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Kırşehir Ahi Evran University 

 

Introduction: Chemotherapy is an important tool in the fight against cancer. However, chemotherapeutic agents 

also show toxic effects on healthy cells. In some cases, chemotherapy may fail because the tumor cell develops 

drug-resistance against chemotherapeutic agents. The Annona muricata plant is a member of the Annonaceae 

family and in various studies, it has been shown to be have anticancer, anti-arthritic, hepatoprotective and 

antidiabetic effects. In this study, we aimed to determine the interaction of between irinotecan which is a 

chemotherapeutic agent used in various types of cancers and DNA topoisomerase I and the interaction of 

between DNA topoisomerase I and Citroside A, Muricatacin, Vomifoliol metabolites of Annona muricata by 

using molecular docking analysis software Autodock Vina
1
 and VMD

2
.  

Material-Methods: The three-dimensional structure of irinotecan and Citroside A, Muricatacin, Vomifoliol 

metabolites were obtained from the PubChem database. The three-dimensional structure of DNA topoisomerase 

I was provided from the RCSB protein database. Irinotecan was used as a control group.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30843766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30843766
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Results: Citroside A metabolite was found to have a closer efficiency in binding to the DNA topoisomerase I 

compared to irinotecan. Muricatacin and Vomifoliol metabolites were found to bind with lower binding affinity 

than irinotecan to DNA topoisomerase I.  

Conclusion: As a result, the Citroside A metabolite has a closer binding affinity to the DNA topoisomerase I 

when compared to irinotecan. Therefore, Citroside A can be used as potential drug from a natural source for the 

inhibition of DNA topoisomerase I in the treatment of cancer. 

Key words: Annona muricata, irinotecan, molecular docking analysis 
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SS-385 

YAYGIN DEĞİŞKEN İMMÜN YETMEZLİKLİ HASTADA HODGKİN 

LENFOMA GELİŞİMİ 

Öner ÖZDEMİR
*
, M. Fatih ORHAN

** 

*
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji-Allerji BD, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya  

**
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji BD, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya  

 

Amaç: Yaygın değişken immün yetmezlik (YDİY), B hücre farklılaşmasının bozulması nedeniyle 

immunoglobulinlerin sentezinde yetersizlik ile tanınan primer immün yetmezliktir. Yapılan kohortlarda; YDİY 

hastalarında kanser sıklığı %15-21 olarak belirlenmiştir. Lenfoid malignite olan NHL’nin en sık görüldüğü, 

ardından mide, meme, mesane ve serviks tümörlerinin geldiği bildirilmiştir. Olgumuz YDİY hastalığında 

Hodgkin lenfoma’nın nadiren de olsa gelişebileceğini göstermekte olup farkındalığı artırmak için sunulmaktadır. 

Olgu: Dokuz yaşındaki olgumuzda postnatal 35. günde, 20 dakika süren konvülziyon nedeniyle gelişen ağır 

mental retardasyon ve optik atrofi komplikasyonları mevcuttu. Beş aylıkken epilepsi tanısıyla başlanan 

antiepileptik (karbamazepin) tedaviyi 3 yıl kullanmıştı. Sık bronşit (x5/yıl) ve otit (x13/yıl) geçirme, her ay 

antibiyotik kullanımı nedeniyle yapılan tahlillerinde; IgG:365 mg/dl, IgA:<26 mg/dl, IgM:<18 mg/dl değerleri 

hipogammaglobulinemik saptandı. Lenfosit alt grupları normaldi. Önceki aşılara cevabı olarak anti-Rubella IgG: 

19 U/mL ve anti-HBs: 148 mIU/mL bulundu. İzohemagglütinin: negatif ve geçirilen enfeksiyonlara karşı gelişen 

anti-HAV IgG: 11,3 ve anti-CMV IgG: 1 U/mL titreleri zayıf pozitif saptandı. YDİY tanısıyla intravenöz 

immunoglobulin üçüncü kez verilirken saptanan sol servikal bölgede 3x4 cm lenfadenopati (LAP)’sine yapılan 

ince iğne aspirasyon biyopsisinde; Reed-Stenberg hücreleri görüldü. Boyun ultrasonografisi sol jugulodigastrik 

bölgede 32 mm çapında ve supraklavikular bölgede çok sayıda patolojik LAP gösterdi. PET-CT boyunda sol üst 

alt juguler ve en belirgini ve büyüğü sol supraklavikular alanda hipermetabolik LAP’lar, dalak parenkiminde 

hafif artmış tutulum, kemik iliğinde diffüz hipermetabolik görünüm ile lenfoproliferatif malignite 

düşündürmüştür. Eksizyonel biyopsi materyalinde CD30/CD15 ve Gascin boyama pozitif bulunarak (nodüler 

sklerozan tip) Hodgkin lenfoma tanısı konuldu. Polimeraz zincir reaksiyonu ile bakılan EBV testi negatifti. 

Tartışma: Olgumuzda YDİY tanısından 5 ay sonra Hodgkin lenfoma (evre 3A) teşhis edilmiş ve azaltılmış 

dozda ABVD (Adriamisin, Bleomisin, Vinblastin, Dakarbazin) uygulanmasına karar verilmiştir.  

Sonuç: YDİY’de malignite riskinin arttığı bilinmeli ve rutin kontrollerinde hastalar ayrıntılı muayene 

edilmelidir. Bu erken teşhis ve tedavi imkânı sağlayacaktır. 

Anahtar kelimeler: yaygın değişken immün yetmezlik, Hodgkin, lenfoma 

SS-385 

DEVELOPMENT OF HODGKIN LYMPHOMA IN A PATIENT WITH 

COMMON VARIABLE IMMUNODEFICIENCY 

Introduction: Common variable immunodeficiency (CVID) is a primary immunodeficiency, well-known with 

immunoglobulin synthesis deficiency due to disturbed B-cell differentiation. In cohorts, cancer prevalence is 

detected about 15-21% in CVID. The most common one is NHL as lymphoid malignancy followed by stomach, 

breast, urinary bladder and cervix tumors. Our case shows rarely development of Hodgkin lymphoma in CVID 

and is presented to increase awareness.          

Case: 9-year-old patient, developed optic atrophy and severe mental retardation caused by convulsion persisting 

20 minutes at the 35
th

 day of life. After diagnosed with epilepsy at 5
th

 months of age, he used the antiepipleptic 

(carbamazepin) for 3 years. Evaluation for frequent bronchitis (x5/year) and otitis (x13/year), monthly antibiotic 

consumption showed hypogammaglobulinemia (IgG:365 mg/dl, IgA:<26 mg/dl, IgM:<18 mg/dl). Lymphocyte 

subsets and response to previous vaccinations (anti-Rubella IgG: 19 U/mL and anti-HBs: 148 mIU/mL) were 

normal. Isohemagglutinin titers and antibody response to past infections (anti-HAV IgG: 11,3 and anti-CMV 

IgG: 1U/mL) were weakly positive. At the 3
rd

 dose of IVIG for CVID, left cervical LAP (3x4 cm) was detected 

http://www.derim.com.tr/download/article-file/52904
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and fine needle aspiration biopsy demonstrated Reed-Stenberg cells. Cervical ultrasonography showed multiple 

pathologic LAP at left jugulodigastrik (32mm) and supraclavicular regions. Hypermetabolic LAP in upper- and 

lower-left jugular and most evidently in supraclavicular region, mildly increased involvement of spleen 

parenchyma and diffuse hypermetabolic appearance in bone marrow by PET-CT indicates lymphoproliferative 

malignancy. Positive staining with CD30/CD15 and Gascin in excisional biopsy material proved nodular 

sclerosing Hodgkin lymphoma. PCR was negative for EBV.  

Discussion: Five months after CVID diagnosis, Hodgkin lymphoma was confirmed (stage 3A) and 

chemotherapy with decreased dose of ABVD (Adriamisin, Bleomisin, Vinblastin, Dakarbazin) was planned.  

Conclusion: It must be known that malignancy risk is increased in CVID and the patients should be examined in 

detail during the routine follow-up. Therefore, this approach gives us early diagnosis and therapy.   

Key words: Common variable immunodeficiency, Hodgkin, lymphoma 
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SS-386 

DEV SAKROKOKSİGEAL TERATOMLU YENİDOĞANDA ANESTEZİ 

YÖNETİMİ 

Hamit YOLDAŞ  

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Bolu 

 

Amaç: Bu olguda sakrokoksigeal kitlesi olan yenidoğanda uygulanan anestezi yönetimi literatür eşliğinde 

sunulmuştur. 

Olgu: 24 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden bebek dev sakrokoksigeal kitle ile 36 haftalıkken sezeryanla 

4535 gram olarak doğdu. Preoperatif fizik muayenede sakrokoksigeal bölgede yaklaşık 29x22x13 cm 

büyüklüğünde kitle tespit edildi.  Kitle fluktuasyon veren,  bazı bölgelerde solid alanlar içeren lobüle yapıdaydı. 

Sakrokoksigeal teratom tanısıyla postnatal birinci günde operasyona alındı. Hemoglobin (Hb) 18.6 g dL-1, 

hematokrit (Htc) % 56.2, trombosit (PLT) 169000 µL-1, lökosit 7720 µL-1, aPTT 31 sn, INR 0.9 olarak ölçüldü. 

Eritrosit süspansiyonu ve taze donmuş plazma hazırlığı yapıldı. Rutin anestezi monitorizasyonu sonrası cerrahi 

başladı. Yaklaşık 10 cm insizyonla kitle çıkarıldı. Rezeke edilen kitlenin ağırlığı 3400 gr. Operasyon sonrası 

bebeğin ağırlığı 1135 gram olarak tespit edildi. Takiplerinde herhangi bir komplikasyon görülmeyen hasta 

postoperatif 10. günde taburcu edildi. 

Tartışma: Sakrokoksigeal teratom yenidoğanlarda en sık görülen konjenital tümördür. Bazen bu kitleler büyük 

boyutlara ve artmış vaskülarizasyona sahip olabilir. Sakrokoksigeal teratomlu fetuslar perinatal morbidite ve 

mortalite açısından çok yüksek risk taşır. Sıklıkla doğumda tanı almaktadır. Sakrokoksigeal teratomun cerrahi 

eksizyonu geciktirilmemelidir. Ancak ameliyat sırasında kanama, hipotansiyon, hipotermi, hiperkalemi gibi 

ölümle sonuçlanabilen sorunlar görülebilir. Bu yüzden hastanın preoperatif hazırlığı çok önemlidir. Hasta 

intraoperatif monitörize yakın takip edilmelidir. 

Sonuç: Teratomun cerrahi rezeksiyonundan önce tüm hazırlıklar yapılmalıdır. Operasyon yakın takip 

edilmelidir. Kanama açısından çok dikkatli olunmalıdır. Anestezi yönetimi bu vakalarda çok önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Sakrokoksigeal Teratom, Yenidoğan, Anestezi. 

SS-386 

ANAESTHESIA MANAGEMENT OF A NEWBORN WITH GIANT 

SACROCOCCYGEAL TERATOMA 

Aim: In this case, anesthesia management for newborn who have a sacrococcygeal mass is presented with the 

literature. 

Case: The baby from the second pregnancy of 24-year-old mother was born with a giant sacrococcygeal mass at 

36 weeks old and 4535 gr by cesarean section. Preoperative physical examination revealed a 29x22x13 cm mass 

in the sacrococcygeal region. The mass was in the lobulated structure with solid areas in some areas. She was 

operated on the first postnatal day with the diagnosis of sacrococcygeal teratoma. Hemoglobin (Hb) 18.6 g dL-1, 

hematocrit (Htc) 56.2%, platelet (PLT) 169000 µL-1, leukocyte 7720 µL-1, aPTT 31 sec, INR 0.9. Red blood 

cells and fresh frozen plasma preparation was done. Surgery started after routine anesthesia monitoring. The 

mass was removed with a 10 cm incision. Weight of resected mass 3400 gr. Baby weight after surgery was found 

to be 1135 gr. The patient was discharged on postoperative 10 day without any complications. 

Discussion: Sacrococcygeal teratoma is the most common congenital tumor in newborns. Sometimes these 

tumors may have huge sizes and high vascularity. Fetuses with sacrococcygeal teratoma with high risk of 

perinatal morbidity and mortality. It is often diagnosed at birth. Surgical excision of sacrococcygeal teratoma 

should not be delayed. However, there may be fatal complications such as intraoperative bleeding, hypotension, 
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hypothermia and hyperkalemia. Therefore, preoperative preparation of the patient is important. Patients should 

be monitored closely intraoperative monitoring. 

Conclusion: All preparations must be made before surgical resection of teratoma. The operation should be 

closely monitored. Care should be taken in terms of bleeding. Anesthesia management is very important in these 

cases. 

Key Words: Sacrococcygeal teratoma, Newborn, Anesthesia. 
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SS-387 

MULTİPLE SKLEROZLU BIR HASTADA SEREBRAL SINÜS VEN 

TROMBOZU 
Aysu Yetiş* 

*Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Giriş: Serebral venöz tromboz serebrovasküler hastalıklar arasında nadir görülen bir klinik durumdur. 20-40 yaş 

arası genç kadınlarda daha sık görülmektedir. Tanı konulmadığında morbiditesi oldukça yüksektir. Etyolojik 

olarak çok çeşitli nedenler yer almakla birlikte en çok gebelik, lohusalık, oral kontraseptif kullanımı, 

koagülopatiler, malignite ve kafa travması sayılabilir. Baş ağrısı en sık bulgu olmakla birlikte bulantı, kusma, 

papil ödem, bilinç değişiklikleri, epileptik nöbetler, fokal nörolojik defisitler görülebilmektedir. En sık süperior 

sagital sinüs etkilenmekte olup sonra sırasıyla transvers sigmoid ve kavernöz sinüs etkilenir. Tanı görüntülenme 

yöntemleriyle konulur. MS hastalığı, serebral sinüs ven trombozu için bir risk faktörü değildir. Biz bu bildiride 

literatürdede nadir görülen MS ve Sinüs ven trombozu olan bir olgu sunmayı amaçladık.  

Olgu: 19 yaşında erkek hasta acile şiddetli baş ağrısı, bulantı, sağ kol ve bacakta kasılma şikayetiyle getirildi. 

Acil takipleri sırasında sağ kol ve bacaktan başlayan ve sonra jeneralize olan jeneralize tonik klonik nöbeti 

gözlemlendi. Acilde antiepileptik tedavinin ardından acil nöroradyolojik görüntüleme yöntemleri yapıldı. Ve 

serebral sinüs ven trombozu tanısı konularak nöroloji servisine yatırıldı. Hastanın hikayesinde yaklaşık 15 gün 

önce bir dış merkezde multipl skleroz tanısı konulduğu ve 1 hafta önce tanı amaçlı lomber ponksiyon yapıldığı, 

tedavi amaçlı yüksek doz metilprednizolon tedavisi uygulandığı öğrenildi. 

Tartışma: Literatüre bakıldığında MS ve sinüs ven trombozu birlikte olan vakalarda etyolojik olarak gebelik, 

lohusalık, oral kontraseptif kullanımı, koagülopati gibi bazı faktörler saptansada birkaç vakada bir neden 

bulunamamıştır. Bizim vakamızdada etyolojik bir neden bulunamamıştır.  

Sonuç: Literatürde birkaç vakada bizim hastamızda olduğu gibi bir hafta öncesinden lomber ponksiyon 

uygulaması ve yüksek doz metilprednizolon kullanımı etyolojik olarak şuçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Serebral venöz sinüs trombozu, lomber ponksiyon, süperior sagittal sinüs, Multipl Skleroz 

SS-387 

CEREBRAL SINUS VEIN THROMBOSIS IN A PATIENT WITH 

MULTIPLE SCLEROSIS 

Introduction: Cerebral venous thrombosis is a rare clinical condition among cerebrovascular diseases. It is more 

common in young women aged 20-40 years. The morbidity is very high when not diagnosed. Although there are 

various etiologies, pregnancy, puerperium, contraceptive use, coagulopathies, malignancy and head trauma are 

the most common causes. Although headache is the most common symptom, nausea, vomiting, papillary edema, 

changes in consciousness, epileptic seizures, focal neurological deficits can be seen. Most often the superior 

sagittal sinus is affected. Then the transverse sigmoid and cavernous sinus are affected respectively. Diagnosis is 

made by imaging methods. MS disease is not a risk factor for cerebral sinus vein thrombosis. In this study, we 

aimed to present a case with a rare case of MS and sinus vein thrombosis. 

Case: A 19-year-old male was admitted to the emergency room with severe headache, nausea, and contraction of 

the right arm and leg. A generalized tonic clonic seizure was observed during the emergency follow-up. 

Emergency neuroradiological imaging methods were performed in the emergency after antiepileptic 

treatment.He was diagnosed with cerebral sinus vein thrombosis and hospitalized in the neurology ward. The 

patient's history revealed that he had been diagnosed with multiple sclerosis at an outpatient clinic about 15 days 

ago and underwent lumbar puncture for diagnostic purposes 1 week prior to high-dose methylprednisolone 

treatment. 

Discussion: In the literature, some factors such as pregnancy, puerperium, oral contraceptive use, coagulopathy 

were detected in patients with MS and sinus vein thrombosis, but in some cases no cause was found.In our case, 



 

 541 
 

no etiological cause was found. 

Conclusion: In the literature, as in our case, lumbar puncture application and high dose methylprednisolone use 

were detected in a few cases. 

Key Words: Cerebral venous sinus thrombosis, lumbar puncture, superior sagittal sinus, Multiple Sclerosis 
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SS-389 

TİROİD KANSERİNDE MİRNA’LARIN ÖNEMİ 

Emin SAYDAM*, Akın TEKCAN
** 

, Harun ÇİFTÇİ*** 
* 
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, Kırşehir 

**
 Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Kırşehir 

***
 Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kırşehir

 

 

Giriş: Tiroid kanseri görülme sıklığı az olmakla beraber son yıllarda giderek artış gösteren kanser türlerinden 

biridir. Popülasyonda görülme oranı yaklaşık %4 tür. Kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık üç kat fazla 

görülmektedir. En sık 30-70 yaş arası görülmektedir. Yapılan çalışmalarda değişik popülasyonlarda tiroid 

kanserinin görülme sıklığının birbirinden farklı olması tiroid kanserinde genetik faktörlerin etkin olabileceğini 

düşündürmüştür. Tiroid kanserlerinde en sık rastlanılan genetik varyasyonlar BRAF V600E mutasyonu ve RAS 

nokta mutasyonlarıdır. Ayrıca, tiroid kanserinde RET/PTC, PAX8/PPAR8 genre-arranjmanları ve PIK3CA, 

PTEN, TSHR, TP53, GNAS ve CTNNB1 genlerinde meydana gelen mutasyonlar görülmektedir. 

Tartışma: Gen ifadesinin düzenlenmesinde rol oynayan mikroRNA’lar hücrelerin büyümesi, çoğalması ve 

apoptozu gibi birçok hayati süreçte görev almaktadır. Araştırmalarda; miRNA-146b, 200, 221 ve 222’nin agresif 

papiller tiroid kanserinde aşırı eksprese edildiği, miR-21’in ise düşük seviyede eksprese edildiği bildirilmiştir. 

Hurthle hücreli karsinoma ve anaplastik tiroid kanserinde miR-197 ve miR-346 seviyeleri yüksek bulunmuştur. 

Foliküler tiroid kanseri ile iyi huylu nodüller ve papiller tiroid kanserinin ayırımında miRNA-21 seviyeleri önem 

göstermektedir. 

Sonuç: MicroRNA’ların birçok kanser türünün gelişimde rol oynadığı bilinmekle beraber, microRNA’ların tiroid 

kanserlerinin teşhis ve tedavisinde etkin bir şekilde kullanılabilmesi için yapılan araştırma sayısının artması 

gerekmektedir. Tiroid kanserlerine özgü microRNA’ların belirlenmesiyle neoplazmaların tanısının hızlı ve 

güvenilir bir şekilde yapılabileceği ve gen susturma temelli stratejilerin gelişmesiyle gelecekte tedavisinin başarı 

ile uygulanabileceğini düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Tiroid, MicroRNA, Gen 

SS-389 

THE IMPORTANCE OF MİRNA’S İN THYROİD CANCER  

Introduction: The thyroid cancer is one of the cancer types which increase in recent decades but yet the 

incidence of thyroid cancer is less common. The rate of incidence in population is about %4. In women it is seen 

three times more than in men. The most frequently it is seen at age range 30-70 ages. In studies, it is thought that 

the genetic factors might be effective in thyroid cancer as the incidence of the thyroid cancer is different in 

different populations. The most seen genetic variations are BRAF V600E and RAS point mutations in the 

thyroid cancer. Moreover, the gene re-arrangements of RET/PTC, PAX8/PPAR8 and the mutations of PIK3CA, 

PTEN, TSHR, TP53, GNAS and CTNNM1 genes are seen. 

Discussion: The microRNAs which play roles in forming the gene expression take charge in many vital 

processes such as cell growth, cell proliferation and apoptosis. In studies, it is stated that miRNA-146b, 200, 221 

and 222 are expressed in excessively; on the other hand miR-21 is expressed in a low level in papillary type 

thyroid cancer. The levels of miR-197 and miR-346 have been founded high in hurtle cell carcinoma and 

anaplastic thyroid cancer. The levels of miRNA-21 attach importance in distinguishing follicular thyroid cancer 

from benign nodules and papillary thyroid cancer. 

Conclusion: Although it is known that microRNAs have important roles in the development of many cancer 

types, the number of investigations required for the effective use of miRNA’s in the diagnosis and treatment of 

thyroid cancers should be increased. We think that the diagnosis of neoplasms can be made quickly and reliably 

with the identification of microRNAs specific to thyroid cancers and that future treatment can be applied 

successfully with the development of strategies based on gene silencing. 

Keywords: Thyroid, MicroRNA's, Gene 
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SS-391 

KLEBSİELLA PNEUMONİAE SUŞLARINDA ARTMIŞ ANTİBİYOTİK 

DİRENÇ ORANLARI 

Ayşe ÖZKAÇMAZ
* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kırşehir 

Amaç: Çoklu ilaca dirençli Klebsiella türlerine bağlı enfeksiyonlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

giderek artan sıklıkta rapor edilmeye başlamıştır. Bu bakterilere bağlı gelişen enfeksiyonlar, tedavide 

kullanılabilecek antibiyotik seçeneklerinin azalması ve direncin hızlı yayılması nedeniyle önemli bir problem 

haline gelmiştir. Bu durumda, mortalite ve morbidite oranlarında artışa, hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve 

tedavi maliyetlerinin artmasına yol açmaktadır.  Biz de bu çalışmamızda hastanemizin bu dirençli türlerin neden 

olduğu enfeksiyonlar konusunda mevcut durumunu ortaya koyarak alınabilecek önlemler açısından farkındalık 

yaratmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: 2017 ve 2018 yıllarında çeşitli servislerden mikrobiyoloji laboratuvarımıza gönderilen klinik 

örneklerden üreyen 2017 yılına ait 79, 2018 yılına ait 182 Klebsiella pneumoniae suşunın çeşitli antibiyotiklere 

direnç oranları retrospektif olarak incelenmiştir. İzole edilen suşların tanımlamaları ve antibiyotik duyarlılık 

testleri VITEK 2 ID-AST (Biomerieux, Fransa) otomatize sistemi ile yapılmış ve sonuçlar EUCAST 

standartlarına göre yorumlanmıştır. 

Bulgular: 2017 yılında izole edilen 79 K. pneumoniae suşu ve 2018 yılında izole edilen 182 K. pneumoniae 

suşunun antibiyotik duyarlılık oranlarının karşılaştırması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Antibiyotikler 2017 yılı direnç oranı(n=79) 2018 yılı direnç oranı(n=182) 

Amoksisilin/klavulanik asit %49 %68 

Piperasilin/Tazobaktam %48 %66 

Sefuroksim %41 %70 

Seftazidim %38 %67 

Seftriakson %38 %67 

Sefepim %38 %67 

Gentamisin %24 %51 

Amikasin %11 %56 

Ertapenem %8 %53 

Meropenem %8 %53 

İmipenem %8 %53 

Siprofloksasin %35 %66 

Tigesiklin %0 %7 

Colistin %1 %8 

Nitrofurantoin %20 %41 

Fosfomisin %12 %13 

Trimetoprim/sülfametaksazol %29 %61 

 

Sonuç: Bu verilere baktığımızda 2017 yılına kıyasla 2018 yılında hem üreyen bakteri sayısındaki artış hem de 

karbapenem, tigesklin, kolistin gibi son seçenek olarak kullanılabilecek antibiyotikler başta olmak üzere tüm 

antibiyotiklere karşı artmış direnç oranları dikkati çekmektedir. Sonuç olarak iyi bir sağlık sisteminde koruma 

her zaman tedavinin önünde gelmektedir. Bu yüzden akılcı antibiyotik kullanım politikalarının geliştirilip, doğru 

bir şekilde uygulanması ve gerekli enfeksiyon önlemlerine bağlı kalınması bu dirençli türlere bağlı gelişebilecek 

olası salgınların önüne geçilmesi ve elimizdeki mevcut antibiyotik seçeneklerinin korunması açısından büyük 

önem arz etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Klebsiella pneumoniae, artan direnç oranları, akılcı antibiyotik kullanımı. 
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SS-391 

INCREASED ANTIBIOTIC RESISTANCE RATE IN THE KLEBSIELLA 

PNEUMONIAE SPECIES 
Introduction:Infections due to multidrug-resistant Klebsiella species have been increasingly reported in our 

country as well as all over the world.The infections caused by these bacteria have become an important problem 

due to the decrease in the antibiotic options that can be used in the treatment and the rapid spread of the 

resistance.This leads to an increase in mortality and morbidity rates, prolongation of hospital stay and increased 

treatment costs. In this study, we aimed to raise awareness of the data about infections caused by these drug- 

resistant Klebsiella species in our hospital in terms of the measures that can be taken. 

Methods:The resistance rates of 182 Klebsiella pneumoniae species in 2018 and 79 ones from 2017 were 

investigated retrospectively in clinical samples which were sent to our microbiology laboratory. Descriptions of 

isolated stick sand antibiotic susceptibility tests were performed with VITEK 2 ID-AST (Biomerieux, France) 

automated system and the results were interpreted according to EUCAST standards. 

Results:Comparison of antibiotic susceptibility rates of 79 K. pneumoniae strains isolated in 2017 and 182 K. 

pneumoniae strains isolated in 2018 are shown in the table below. 

 

Antibiotics Resistance rate in 2017 (n = 79) Resistance rate for 2018 (n =182) 

Amoxicillin / clavulanic acid %49 %68 

Piperacillin / Tazobactam %48 %66 

Cefuroxime %41 %70 

Ceftazidime %38 %67 

Ceftriaxone %38 %67 

Cefepime %38 %67 

Gentamicin %24 %51 

Amikacin %11 %56 

Ertapenem %8 %53 

Meropenem %8 %53 

İmipenem %8 %53 

Ciprofloxacin %35 %66 

Tigecycline %0 %7 

Colistin %1 %8 

Nitrofurantoin %20 %41 

Fosfomycin %12 %13 

Trimethoprim / sulfamethoxazole %29 %61 

 

Conclusions: When we evaluate these data,  when compared in 2017 results, there is increase in both the number 

of bacteria growth and the resistance to the antibiotics that mainly can be used as the last option, such as 

carbapenem, tigesklin, and colistin in 2018 results. As a result, protection in a good health system is always 

ahead of treatment. Therefore, developing and implementing rational antibiotic use policies and adhering to the 

necessary infection measures are of great importance in terms of preventing possible outbreaks due to these 

resistant species and protecting the available antibiotic options. 

Key Words: Klebsiella pneumoniae, increased resistance rates, rational antibiotic use 
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MEZENKİMAL KÖK HÜCRELER VE EKSOZOMLARI 

İNTRAUTERİN ADEZYONDA HIF1α VE TGFβ1 EKSPRESYONUNU 
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Amaç: İntrauterin adezyon (İUA), uterus kavitesi içinde skar dokunun gelişmesiyle oluşan, yoğun fibröz 

adheziv bantlar ile karakterize yapışıklıktır. İUA, çoğunlukla dilatasyon&küretaj veya endometrial kavite ile 

ilişkili miyomektomi ve sezeryan gibi cerrahi işlemlerden sonra şekillenir. İUA hastalarda anjiyogenez 

yetenekleri azalmakta; adezyon ve fibrozis ilişkili sitokinlerin ekspresyonları ise artış göstermektedir. 

Mezenkimal kök hücreler (MKH); mezenkimal dokulara farklanan ve doku yenilenmesine katkıda bulunan 

stromal hücrelerdir. Eksozomlar (Eks) ise, hasarlı doku tamirinde büyük bir potansiyele sahip, hücre iletişimine 

hücre önemli bir rol oynayan çok etkili aktif parakrin bileşenlerdir. Rejenerasyondan sorumlu birçok parakrin 

faktörler kök hücrelerdeki eksozomlarla ilişkilidir. İUA her geçen gün artan sezaryen ve endometrial cerrahi 

işlemler ile birlikte tanı olanaklarının da genişlemesi ile görülme sıklığı artan bir sorun haline gelmiştir. Bu 

nedenle yeni tedavi olanaklarının araştırılması amacıyla İUA modeli oluşturulan ratlarda mezenkimal kök 

hücrelerin ve bu kök hücrelerden elde edilen eksozomların etkilerini araştırmayı amaçladık. 

Gereç ve yöntemler: Çalışmada 24 adet yetişkin wistar cinsi dişi ratlar kullanıldı. Ratlar: Sham (n=6); İUA 

(n=6); MKH tedavi (BrdU işaretli 2x10
6
 hücre) (n=6) ve Eks tedavi (25μg) (n=6) olmak üzere 4 gruba ayrıldı. 

Gruplardaki tüm ratlar transplantasyondan 8 hafta sonra sakrifiye edildi. Deney sonunda uterus dokuları 

histokimyasal ve immunohistokimyasal olarak değerlendirildi.  

Bulgular: Fibrotik alan oranları İUA grubunda en yüksekti; MKH ve Eks tedavi gruplarında ise bu oran İUA 

grubuna göre oldukça azalmıştı (sırasıyla p=0.437; 0.002). Hipoksik durumda artış gösteren ve fibrozisi 

tetikleyen HIF1α immüntutulum oranlarının İUA grubunda en yüksek; MKH ve Eks tedavi gruplarının tutulum 

oranlarının ise İUA grubuna göre azaldığı belirlendi (sırasıyla p=0.121; <0.001). Profibrotik belirteç olan TGFβ1 

immüntutulum oranları değerlendirildiğinde de MKH ve Eks tedavi gruplarında tutulum oranlarının İUA 

grubuna göre azaldığı belirlendi (sırasıyla p=0.007; <0.001).  

Sonuç: İUA’da ortaya çıkan fibrozis bulgularının MKH ve eksozom tedavisi ile ortadan kalktığı gösterilmiştir. 

Tüm bulgular değerlendirildiğinde, eksozom tedavisi doku düzeyinde MKH tedavisine kıyasla daha kısa sürede 

onarmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İntrauterin adezyon, mezenkimal kök hücre, eksozom 

S-392 

MESENCHYMAL STEM CELLS AND EXOSOMES DECREASE HIF1α 

AND TGFβ1 EXPRESSION IN AN INTRAUTERINE ADHESION 
Introduction: Intrauterine adhesion (IUA) is a adhesion characterized by fibrous adhesive bands formed by the 

development of scar tissue within the uterine cavity. IUA is mostly characterized by dilatation&curettage or 

endometrial cavity associated myomectomy and caesarean section. Patients with IUA have decreased 

angiogenesis ability; expressions of adhesion and fibrosis-associated cytokines are increased. Mesenchymal stem 

cells (MSCs) are differentiated to mesenchymal tissues and contribute to tissue regeneration. Exosomes (Exo) 

are very effective active paracrine components that play a major role in cell communication, with a great 

potential for damaged tissue repair. Many paracrine factors responsible for regeneration are associated with 

exosomes in stem cells. With the increasing number of cesarean and endometrial surgical procedures, the 
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incidence of IUA is increasing with the increasing number of diagnoses. Therefore, we aimed to investigate the 

effects of mesenchymal stem cells and exosomes derived from these stem cells in the IUA model in order to 

investigate new treatment options. 

Methods: In the study, 24 adult Wistar rats were also used. The rats were divided into 4 groups as sham (n=6); 

İUA (n=6); MSCs treatment (BrdU labelled 2x10
6
cells )(n=6); Exo treatment (25μg)(n=6).  

At the end of 8 weeks, rats were sacrificed and bilateral uterine horns were resected for histological and 

immunhistochemical evaluations.  

Results: As a result of, the rates of fibrotic area were highest in the IUA group; this rate was significantly 

decreased in the MSCs and Exo treatment groups compared to the IUA group (p=0.437;0.002, respectively). 

HIF1α immunostaining rates, which increased in hypoxic condition and triggered fibrosis, were highest in the 

IUA group; it was determined that the immunostaining rates of MSCs and Exo treatment groups decreased 

compared to the IUA group (p=0.121;<0.001, respectively). When the rates of TGFβ1 immunostaining, which 

are the markers of profibrotic, were evaluated, the rates of involvement in MSCs and Exo treatment groups 

decreased compared to the IUA group (p=0.007;<0.001, respectively). 

Conclusion: It has been shown that fibrosis findings in the IUA disappear with MSC and exosome treatment. 

When all the findings were evaluated, exosomal treatment was repaired in a shorter time compared to MSC 

treatment at tissue level. 

KeyWords: Intrauterine adhesion, mesenchymal stem cell, exosome 
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SS-393 

ADÖLESANLARDA ACİL CERRAHİ SORUNLAR 
İlknur Bodur*,  Can Demir Karacan*  

*T. C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Bilim Dalı, Ankara  

 

Amaç: Adölesanlarda akut karın ağrılarının çoğu kendini sınırlayan intestinal spazm kaynaklı olsa da acil cerrahi 

işareti de olabilir. Hızlı ve doğru değerlendirme hangi vakaların cerrahi danışımı gerektireceğinin ayrımını 

yaptırır. Bu çalışmada, acil servisimize başvuran ve cerrahi sorun düşünülen hastaları değerlendirmeyi 

amaçladık. 

Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

SUAM Çocuk Acil Kliniği’ne Ocak 2018- Ocak 2019 tarihleri arasında başvuran ve cerrahi danışımı yapılan 139 

olgunun dosyaları geriye dönük incelendi. Olguların demografik özellikleri, başvuru yakınmaları, fizik muayene 

bulguları, laboratuvar ve radyolojik görüntüleme sonuçları ve tanıları değerlendirildi.   

Bulgular: Hastanemiz acil servisine çalışma periyodu içerisinde başvuran 11.922 adölesan hasta içerisinde 

cerrahi danışım yapılan 139 (%1.1) hastanın 73’ü kızdı (%52 ). Başvuru anında yaş ortalaması 15,5 (min 13-

maks 18 yaş) idi. Olguların 114’ünde (%82) karın ağrısı, 69’unde (%50) kusma, 11’inde (%8) kabızlık, 8’inde 

(%6) ishal semptomları mevcuttu. Batında hassasiyeti olan 91/139 (%65,5) hastanın 64’ü (%70) hastaneye 

yatırılarak izlendi. Batın muayenesinde defans bulgusu olan 28 (%20) ve rebound bulgusu saptanan 12 (%9) 

hastanın tamamı hastaneye yatırıldı.  Yatırılan 79 (%57) hastanın 34’ü (%43) apandisit tanısı aldı.  İntestinal 

spazm (15), mezenterik lenfadenit (7), over kisti (6), over torsiyonu (3), testis torsiyonu (2), kolelitiyazis (2), 

özkıyım amaçlı korozif madde alımı (2), batın içi abse, diyafragma hernisi, mide nekrozu, pankreatit, pil tozu 

yutma, tüberkuloz peritoniti, invajinasyon ve epididimit diğer tanılardı. 

131 (%94) hastanın laboratuvar bulguları değerlendirildiğinde; tam kan sayımında hemoglobin 13,51±1,49, 

trombosit sayısı 291.000 ±83984, lökosit sayısı 10.5823±3607/mm³ ve C-reaktif protein 120 (%86) hastada 

değerlendirildi; ortalama 27,5 ±54,4 idi. Batın ultrasonunda 53/94 (%56) hastada patolojik bulgu saptandı.  

Sonuç: Adölesan yaş grubunda acil cerrahi sorunlar nispeten az görülmekle birlikte akut apandisit, over ve testis 

torsiyonu gibi durumlarda tanısı geciktiği takdirde önemli morbiditeye yol açabilir. Adölesan bireyin acile 

başvurusunda ayrıntılı öykü, dikkatli muayene cerrahi sorunları erken saptamak için önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Adolesan, akut batın,acil cerrahi 

SS-393 

EMERGENCY SURGICAL PROBLEMS IN ADOLESCENTS 

Aim: Although acute abdominal pain in adolescents is caused by self-limiting intestinal spasm, it may also be a 

sign of emergency surgery. The fast and accurate assessment distinguishes which cases require surgical 

consultation. In this study, we aimed to evaluate the patients who were admitted to our emergency department 

and who were thought to have surgical problems 

Material and Methods: In this study, the files of 139 patients who applied to the  Ankara Sami Ulus Maternity 

and Pediatrics Hospital Pediatric Emergency Clinic between January 2018 and January 2019 and were consulted 

surgically were reviewed retrospectively.  Demographic characteristics, physical examination findings, 

laboratory and radiological imaging results and diagnoses were evaluated from datas. 

Results: Of the 11,922 adolescent patients who were admitted to the emergency department during the study 

period, 73 (1.1%) were female (52%). The mean age at admission was 15.5 (min 13-max 18 years). In 114 (82%) 

of the patients, abdominal pain, vomiting in 69 (50%), constipation in 11 (8%) and diarrheal symptoms in 8 (6%) 

patients were found. Of the 91/139 patients (65.5%) had the abdomen sensivity, 64 (70%) were hospitalized. 

Twenty-eight patients (20%) with defence and 12 (9%) patients with rebound signs were admitted to the 

hospital. Of the 79 (57%) patients admitted, 34 (43%) were diagnosed with appendicitis. Intestinal spasm (15), 
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mesenteric lymphadenitis (7), ovarian cyst (6), ovarian torsion (3), testicular torsion (2), cholelithiasis (2), 

suicidal intestinal intake (2), intraabdominal abscess, diaphragmatic hernia and gastric necrosis, pancreatitis, 

battery powder swallowing, tuberculosis peritonitis, invagination and epididymitis were the other diagnosis.  

When the laboratory findings of 131 (94%) patients were evaluated; hemoglobin 13,51 ± 1,49, platelet count 

291,000 ± 83984, leukocyte count 10.5823 ± 3607 / mm³ and C-reactive protein 120 (86%) in the complete 

blood count; the mean was 27.5 ± 54.4. In abdominal ultrasound, 53/94 (56%) patients had pathological 

findings. 

Conclusion: Although urgent surgical problems are relatively low in the adolescent age group, acute 

appendicitis, ovarian and testicular torsion may cause significant morbidity if the diagnosis is delayed. A detailed 

history of the adolescent's referral to the emergency room, careful examination is important for early detection of 

surgical problems. 

KeyWords:Adolescent, acute abdomen, emergency surgery  
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SS-394 

DİYABETİK NÖROPATIK AĞRI ILE BAŞVURAN HASTALARDA 

ELEKTROMIYOGRAFI POLİNÖROPATİ TANISINDAKİ ROLÜ 

Gökhan EVCİLİ* , Muhammed Nur ÖGÜN
**

 
*
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, 

**
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Nöroloji AD 

 

Amaç: Diyabetik nöropatik ağrı diyabetin bilinen sık komplikasyonlarındandır ve tanı temelde klinik olarak 

konulur. Bu çalışmanın amacı diyabetik nöropatik ağrı yakınmaları ile başvuran hastalarda elektromiyografi 

(EMG)’nin polinöropati tanısındaki rolünü araştırmaktır. 

Gereç ve yöntemler: Bu çalışmaya 2015-2017 yılları arasında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji 

kliniğine nörojenik kaynaklı olduğu düşünülen ağrı nedeni ile başvuran bilinen diyabet öyküsü olan 900 hasta 

alındı. Hastaların başvuru esnasında vizüel ağrı skorları (VAS) skorları sorgulandı ve kaydedildi. Polinöropati 

protokolüne göre ileti EMG incelemelerinin sonuçları analiz edilerek kaydedildi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 560’ı kadın(%62.22)’dı, hastaların yaş ortalamaları 60 (±10,92) tı. 

Toplam 550 (%61.11) hastada polinöropati (PNP) saptanırken, 350 hastada ise (%38.88) polinöropati ile uyumlu 

olabilceği düşünülen herhangi bir bulguya rastlanmadı. EMG incelemesinde PNP bulguları saptanan hastaların 

210 tanesinde (%38.18) Mix tip (sensoriyal + aksonal) sensorimotor PNP, 270 tanesinde (%49.09) duysal 

simetrik PNP ,60 tanesinde (%10.9) aksonal PNP ,6 tanesinde diyabetik amiyotrofi(%1.09),4 tanesinde ise 

kraniyal Nöropati(%0.72) saptandı. Buna ek olarak toplam 200 hastada otonomik tipte PNP (%36.36) ve yine 

200 hastada ek olarak fokal nöropati(%36.36) saptandı. EMG incelemesinde PNP saptanan hastalarda ortalama 

diyabet süresi saptanmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. (p<0.05) PNP saptanan ve 

saptanmayan hastaların VAS skorları arasında anlamlı farklılık saptanmadı. (p>0.05) 

Sonuç: Diyabetik hastalarda EMG bulguları oluşmadan nöropatik ağrı yakınması ortaya çıkabilmektedir. EMG 

diyabetik nöropatik ağrısı olan her hastada bulgu vermemez ancak tanıyı destekleyici bir yöntem olarak 

kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Elektromiyografi, Nöropatik ağrı 

SS-394 

THE ROLE OF ELECTROMIOGRAPHY ON THE DIAGNOSIS OF 

POLYNEUROPATHY IN PATIENTS WHO APPLIED WITH DIABETIC 

NEUROPATHY PAIN 
Introduction: Diabetic neuropathic pain is a frequent complication of diabetes and the diagnosis is clinical. aim 

of this study was to investigate the role of electromyography (EMG) on the diagnosis of polyneuropathy in 

patients presenting with diabetic neuropathic pain. 

Methods: This study included 900 patients with a history of known diabetes who presented to the neurology 

clinic of Neurology Clinic of Derince Training and Research Hospital between 2015-2017. Visual pain scores 

(VAS) of the patients were recorded. EMG examinations with polyneuropathy protocol were recorded. 

Results: Of the patients included in the study, 560 were female (62.22%) and the mean age was 60 (± 10.92). 

Polyneuropathy (PNP) was detected in 550 (61.11%) patients and it was not detected in 350 patients (38.88%). 

In 210 patients (38.18%) with PNP, Mix type (sensorial + axonal) sensorimotor PNP, in 270 (49.09%) sensory 

symmetric PNP, in 60 (10.9%) axonal PNP, in 6 in diabetic amyotrophy (1.09%), in 4 in Cranial Neuropathy 

(0.72%) was detected. In addition, 200 patients had additional autonomic PNP (36.36%) and in 200 patients 

additional focal neuropathy (36.36%). The mean duration of diabetes was significantly higher in patients with 

PNP than those without PNP. There was no significant difference between the VAS scores of the patients with 

and without PNP (p <0.05). 
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Conclusion: Neuropathic pain may be seen in diabetic patients without abnormal EMG findings. EMG may not 

provide any finding in patients with diabetic neuropathic pain, but it can be used as a supportive method. 

KeyWords: Diabetes, Electromyography, Neuropathic pain  
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SS-395 

KOROZİV MADDE İNHALASYONUNA BAĞLI PNÖMOTORAKS 

Sercan EROĞLU*
 

* 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Kırşehir 

 

Giriş: Pnömotoraks, visseral ve parietal plevra arasında serbest hava olmasıdır. Spontan pnömotoraks herhangi 

bir dış tetikleyici neden olmadan, kendiliğinden meydana gelen pnömotoraksa denir. Primer spontan 

pnömotoraks ise herhangi akciğer hastalığı olmayan spontan pnömotoraksa denir.  

Olgu: 22 yaşında erkek hasta, yaklaşık bir saat önce çamaşır suyu ve kireç çözücüyü birlikte kullanarak bulaşık 

yıkadıktan sonra acil servise nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Hastanın vitalleri; SaO2:88, nabız 110/dk, 

solunum: 20/dk, kan basıncı:100/60mmHg, ateş:36,8C olarak bulundu. Muayenede ronküsleri mevcut. Her iki 

hemitoraks solunuma eşit katılıyor. EKG’sinde sinüs taşikardisi mevcut Laboratuar tetkikleri normal sınırlarda. 

Hastanın akciğer grafisinde hiler bölgelerde konsolidasyon artışı mevcut pnömotoraks yok, infiltrasyon yok, 

atelektazi yok. Semptomatik tedaviye kısmi cevap alınan hastanın ronküsleri devam etmekteydi. Göğüs servisine 

yatırılan hasta 1 saat sonra  kendi isteği ile servisten taburcu oldu. Ancak hasta yaklaşık 4 saat sonra yeniden 

nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın ikinci başvurusunda solunum sayısı 26/dk saturayonu:85 

nabız 124./dk. Bilateral ronküsleri mevcut bilateral solunum sesleri eşit alınmakta. Hastanın kontrol akciğer 

grafisinde perikardiak hipodens alanlar görüldü. Bunun üzerine hastaya oksijen desteği ile toraks bt çekildi. 

Hastanın çekilen toraks bt’sinde bilateral pnömotoraks ve pnömomediastinium ve cilt altı amfizem görüldü. 

Hastaya göğüs cerrahisi tarafından bilateral tüptorakostomi uygulandı. İleri merkeze sevk edilen hasta cerrahi  

işlem uygulanmadan tam kür ile taburcu edildi. 

Tartışma: Pnömotoraks akciğer zarları arasında hava dolmasıyla oluşur. Spontan pnömotoraks dış etken neden 

olmadan, kendiliğinden oluşan pnömotoraksa denir. Primer spontan pnömotoraks, herhangi bir akciğer hastalığı 

olmayan spontan pnömotoraksa denir. Primer spontan pnömotoraks genellikle ince uzun erkeklerde görülür. 

Sigara ve atmosferik basınç değişikliği faktörleri ile ilişkili bulunmuştur. Koroziv maddeler akciğer mukozasında 

hasar oluşturduğu gibi birden fazla koroziv maddeye maruz kalma mukozal hasarı arttırabilir. Literatürde 

koroziv madde inhalasyonuna bağlı pnömotoraks çok nadir bildirilmiştir. 

Sonuç: Acil servise koroziv madde inhalasyonu ile başvuran hastalarda pnomotoraks gelişebileceği acil 

doktorları tarafından akılda tutulmalıdır. 

Anahtar kelime: Koroziv madde inhalasyonu, Pnomotoraks, Dispne 

SS-395 

PNEUMOTHORAX SECONDARY TO INHALATION OF CORROSIVE 

SUBSTANCE 
Introduction: Pneumothorax is defined as presence of free air between visceral and parietal pleura. Primary 

spontaneous pneumothorax is a pneumothorax that occur without any lung disease. 

Case: A 22-year-old male patient presented to our emergency service with complaint of shortness of breath 1 

hour after cleaning his bathroom with bleach and lime remover together. His baselinevital signs were PO 2 : 88 

mmHg, pulse rate: 110/min, respiratory rate: 24/min, blood pressure 100/60 mmHg and body temperature: 

36.8 °C. In his physical examination he had bilateral rhonchus in his respiratory examination and both hemi-

thoraces contributed equally to respiration. His EKG showed sinus tachycardia. Laboratory tests are within 

normal limits. In his chest X-ray, there was an increase of consolidation in hilar region and we observed no 

pneumothorax or atelectasis. The patient had a partial response to the symptomatic treatment and the rhonchus 

was still present.The patient who was hospitalized in Chest Diseases ward was discharged 1 hour after his 

hospitalization at his own request. But patient applied to emergency service again with shortness of breath 4 

hours after his discharge. In his second appearance, he had 26/min respiratory rate, %85 saturation, 124/min 

pulse rate. He had bilateral rhonchus. Control chest x-ray was requested. After observing peri-cardiac hypodense 
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areas in his control chest x-ray, a thorax tomography was requested with oxygen support. Bilateral 

pneumothorax, pneumo-mediastinum and subcutaneous emphysema were observed in his thorax tomography. 

Bilateral tube thoracostomy was performed by thoracic surgery. The patient who was referred to the advanced 

center was discharged with full cure without any surgical procedure. 

Results: Pneumothorax is caused by air filling between the lung membranes. Spontaneous pneumothorax is 

called spontaneous pneumothorax without any external agent. Primary spontaneous pneumothorax is called 

spontaneous pneumothorax without any lung disease. Primary spontaneous pneumothorax is usually seen in thin 

long men. It was found to be associated with smoking and atmospheric pressure change factors. Corrosive 

substances may cause damage to the mucosa of the lung, as well as exposure to more than one corrosive 

substance may increase mucosal damage. In the literature pneumothorax due to inhalation of corrosive substance 

has been reported very rarely. 

Conclusion: Emergency physicians should consider pneumothorax in patients presenting with corrosive 

substance inhalation to the emergency department. 

Key Words: Corrosive Substance Inhalation, Pneumothorax, Dyspnea 

Figür 1: ilk PAAC grafisi  

 

Figür 2: ikinci başvuruda PAAC grafisi  
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Figür 3: Toraks BT görüntülemesi, Pnömotoraks ve Pnömomediastinum 
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SS-396 

OLGU SUNUMU: İZOLE ÇEKUM NEKROZU 

Kuzey Aydınuraz*, Hakan Amioğlu*, Gökhan Karaca*, İlker Kaplan*, Çağatay Erden Daphan* 

*Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Kırıkkale 

 

Amaç: İzole çekum nekrozu (ICN), iskemik kolitin nadir görülen ve akut karına neden olan bir formudur. 

Genellikle sistemik hipotansiyona neden olan hastalıklara ve ilaç kullanımına bağlı olarak gelişir. Ameliyat 

öncesi tanısı zordur.  

Olgu: Karın ağrısı nedeniyle acil servise getirilen 82 yaşında kadın hastanın öyküsünden, karın sağ alt ve üst 

kadranda kolik tarzı ağrısı, bulantı, kusma ve iştahsızlığı olduğu öğrenildi.  Kalp yetmezliği, hipertansiyon ve 

astım tanıları olan ve daha önce ameliyat geçirmemiş olan hasta anjiotensin II blokörü kullanmaktaydı. Fizik 

incelemede, karında yaygın hassasiyet, defans ve rebound saptanan, gaz gaita çıkışı olan hastanın barsak sesleri 

hipoaktifti. Vücut sıcaklığı 38.1°C, kalp hızı 108 atım/dk, solunum sayısı 24/dk, kan basıncı 140/80 mmHg, 

sPO2 %80 olarak ölçülen hastanın laboratuvar tetkiklerinde lökosit 17.700/uL, hemoglobin 10.1g/dL, üre 85 

mg/dL, kreatinin 1.4mg/dL, CRP 200mg/L olarak bulundu. Diğer biyokimyasal tetkikler ve abdominal 

ultrasonografi normaldi. İntravenöz kontrastlı abdomen bilgisayarlı tomografisinde, pelviste 21 mm kalınlığında 

serbest sıvı, distal ileum, ileoçekal alan, çekum ve çıkan kolonda barsak duvarlarında kalınlaşma, ödem ve 

mezenterik dokuda kirlenme görüldü. Laparotomide, çekum uç kesimde izole nekroze alan tespit edildi. 

Segmental rezeksiyon yapılarak uç ileostomi açıldı. Hasta şifa ile taburcu edildi. Patoloji çekumda transmukozal 

enfarkt olarak raporlandı. 

Tartışma: Non-oklüziv mezenterik iskemi (NOMI) vazokonstriksiyona bağlı gelişir. İzole çekum nekrozu, 

NOMI sonucu gelişen iskemik kolitin nadir görülen, mortalitesi yüksek bir varyantıdır. ICN iki alt tipe ayrılır. 

Tip I idiopatik iken, Tip 2 çoğunlukla yandaş hastalığa veya ilaç kullanımına bağlıdır.  Kalp yetmezliği ve 

antihipertansif ilaç kullanımı nedeniyle olgu Tip 2 olarak sınıflandırılmıştır. Abdomen bilgisayarlı 

tomografilerinde duvar kalınlaşması, ödem, mezenterik kirlenme, kolon duvarında hava, perforasyon görülebilir 

ancak spesifik değildir. Nonspesifik bulgular ve akut karın bulguları nedeniyle erken tanısal laparotomi ve 

segmenter kolon rezeksiyonu hayat kurtarıcıdır.  

Sonuç: Nadir görülen ICN, sağ alt kadran ağrısı ile başvuran komorbid hastaların ayırıcı tanısında akılda 

tutulmalı ve cerrahi erken dönemde yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Mezenter iskemi, İskemik kolit, İzole çekum nekrozu 

SS-396 

CASE REPORT: ISOLATED CECAL NECROSIS 

Aim: ısolated cecal necrosis (ıcn), is a rare variant of ischemic colitis presenting with acute abdomen. ICN is 

usually due to systemic hypotension and drugs and preoperative diagnosis is difficult.  

Case: eighty-two years old woman was admitted to emergency service for abdominal pain. She described 

colicky upper and lower right quadrant pain, nausea, vomiting and loss of appetite. The patient had cardiac 

insufficieny, hypertension, asthma and was taking angiotensin ıı blocker. Physical examination revealed 

abdominal tenderness, muscular rigidity and rebound in all quadrants with hypoactive bowel sounds. Body 

temperature was 38.1°c while heart rate was 108 beats/min, respiratory rate was 24/min, blood pressure was 

140/80 mmhg and spo2 was 80%. leukoctye count was 17.700/ul while hemoglobin was 10.1g/dl, urea 85mg/dl, 

creatinin 1.4mg/d l and crp was 200mg/l. other biochemical tests and abdominal ultrasonography were normal. 

Abdominal computerized tomography with intravenous contast, revealed 21 mm pelvic fluid, bowel wall 

thickening and edema in distal ileum, cecum, ascending colon, and misty mesentery. Icn was diagnosed during 

laparotomy.  segmental cecal resection and end ileostomy were performed. the patient was discharged safely. 

Pathologic diagnosis was reported as transmucosal infarct.  
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Discussion: vasoconstricton is the reason for non-occlusive mesenteric ischemia (nomı).Icn is a rare variant of 

nomı and has high mortality rate. Icn has two subtypes. Type 1 is idiopathic while type 2 is due to comorbid 

diseases and drugs. The patient was classified as type 2 as she had cardiac insufficieny and was using 

antihypertensive medication. Tomographic findings such as bowel wall thickening, edema, misty mesentery, air 

in bowel wall and perforation are nonspecific. Early decision for laparotomy and segmental bowel resection are 

life saving.   

Conclusion: Icn, a rarely seen entity, should be kept in mind for differential diagnosis of comorbid patients 

presenting with right lower quadrant pain.   
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SS-398 

İMMÜNGLOBULİN A VASKÜLİTLİ HASTALARDA MEAN PLATELET 

VOLUME VE GASTOİNTESTİNAL KANAMA İLİŞKİSİ 

*Hayrettin TEMEL 

*İstanbul Medipol Üniversitesi Medipol Mega Hastanesi, İstanbul 

 

Amaç: İmmünoglobulin A vasküliti (IgAV), eski adı ile Henoch-Schönlein purpurası (HSP) çocuklarda en sık 

görülen sistemik vaskülit şeklidir.  Genellikle purpurik döküntü, karın ağrısı, böbrek tutulumu veya artrit gibi 

semptomlarla kendini gösterir. Gaitada gizli kan (GGK) testi, hastaların yüzde 56'sında pozitif bulunur, ancak 

masif gastrointestinal (Gİ) kanama nadirdir   Bu çalışma IgAV (HSP)’li hastalarda Gİ kanaması ve Mean platelet 

volüme (MPV) arasındaki ilişkiyi araştırmak için planlanmış olup birçok kan parametresi ile birlikte MPV’nin 

Gİ kanaması ile ilişkisi analiz edilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya İstanbul Medipol Üniversitesi Medipol Mega Hastanesi Çocuk Nefroloji 

Polikliniğinde IgAV (HSP) tanısı ile takip edilen ve gaytada gizli kan testi pozitif olan 23 hasta ve kontrol grubu 

olarak gaytada gizli kan testi negatif 23 IgAV (HSP)hasta olmak üzere toplam 46 hasta dahil edildi. GGK pozitif 

hastalar grup I, negatif olanlar ise kontrol grubu olarak Grup II olarak sınıflandırıldı. Bu hastalara ait ilk başvuru 

anındaki hemogram sonucuna göre MPV, Beyaz küre (WBC), Eritrosit (Rbc), Hemoglobin (Hgb), Hemotokrit 

(Hct) vb. kan parametreleri retrospektif olarak incelendi. Çalışmadaki tüm istatistiksel analizler SPSS 25.0 

yazılımı (IBM SPSS, Chicago, IL, USA) kullanılarak yapıldı.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen GGK (+) ve GGK (-) arasında cinsiyet ve yaş dağılımı açısından fark yoktu. 

GGK (+) hastalarda ortalama MPV (p<0.001), bazofil (p<0.001), bazofil yüzdesi (p<0.001), MCH (p=0.045), 

MCHC (p=0.041), eozinofil (p=0.039) düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı düşük bulundu. GGK (+) 

hastalarda ortalama lökosit (p=0.012) ve monosit (p=0.002) düzeyleri ise kontrol grubuna göre anlamlı yüksek 

idi. Diğer parametreler açısından gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu (Her birisi için p>0.05). 

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda IgAV (HSP)’li hastalarda Gİ kanaması saptanan hastalar ile kontrol grubu 

arasında hemogram parametreleri yönünden anlamlı farklılıklar saptanmıştır. MPV düzeyinin Gİ kanaması 

olanlarda anlamlı olarak düştüğü görüldü. Çalışmamız verilerine göre MPV ve Gİ kanaması ilişkili bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal kanama, İmmünoglobulin A vasküliti, Mean platelet volume 

SS-398 

THE RELATİONSHİP BETWEEN MEAN PLATELET VOLUME AND 

GASTOİNTESTİNAL BLEEDİNG İN PATİENTS WİTH 

IMMUNOGLOBULİN A VASCULİTİS 
Aim: Immunoglobulin A vasculitis (IgAV), formerly known as Henoch-Schönlein purpura (HSP), is the most 

common form of systemic vasculitis in children. It is usually manifested by symptoms such as purpuric rash, 

abdominal pain, renal involvement or arthritis. Fecal occult blood (FOB) test is positive in 56% of patients, but 

massive gastrointestinal (GI) bleeding is rare. This study was planned to investigate the relationship between GI 

bleeding and mean platelet volume (MPV) in IgAV (HSP). The relationship of MPV with GI bleeding was 

analyzed. 

Materials and Methods: A total of 69 patients consisting of 23 patients (Group 1) who had positive fecal occult 

blood test followed-up with IgAV (HSP) in Istanbul Medipol University Medipol Mega Hospital Pediatric 

Nephrology Outpatient Clinic and 23 IgAV (HSP) -patients with negative fecal occult blood test (Group 2) were 

included in the study. Blood parameters such as MPV, White blood cell (WBC), Erythrocyte (Rbc), Hemoglobin 

(Hgb), Hemotocrit (Hct) etc. according to the hemogram result at the time of first admittion were analyzed 

retrospectively. All statistical analyzes were performed using SPSS 25.0 software (IBM SPSS, Chicago, IL, 

USA).  
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Results: There was no difference in gender and age distribution among the groups included in the study. Mean 

MPV (p <0.001), basophil (p <0.001) and basophil percentage (p <0.001) levels were significantly lower in 

patients with HSP (p <0.001) than those in the HSP-positive FOB-negative group. Mean leukocyte (p = 0.012) 

and monocyte (p = 0.002) levels were significantly higher in FOB (+) patients compared to FOB-negative HSP 

patients (p <0.001). There was no significant difference between the groups in terms of other parameters (p> 

0.05 for each). 

Conclusion: In conclusion, in our study, there were significant differences between the IgAV (HSP)-patients 

with GI bleeding and the control groups in terms of hemogram parameters. MPV levels were significantly lower 

in patients with GI bleeding. According to our data, MPV and GI bleeding were found to be related. 

Keywords: Gastrointestinal bleeding Immunoglobulin A vasculitis, Mean platelet volume 
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SS-399 

AŞIRI DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE BEBEKLERDE 

PREMATÜRE RETİNOPATİ İNSİDANSI 

Şerife Gülhan KONUK
*
, Selim DEMİR

**
 

*
Turhal Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları, Tokat, 

**
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Tokat 

Amaç: Prematüre retinopatisi (PR), retinayı ilgilendiren multifaktöriyel bir hastalık olup, özellikle çok düşük 

doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde görülmektedir. PR sıklığı ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ve yenidoğan 

yoğun bakım ünitelerinin özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmadaki amacımız erken doğum 

nedenli rutin göz muayenesi yapılan aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde prematüre retinopati varlığı, 

muayene bulguları ve tedavi oranlarını incelemektir.  

Gereç ve yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından 2012 ve 2017 

tarihleri arasında rutin takibi yapılan aşırı düşük doğum ağırlıklı prematüre bebekler çalışmaya dahil edildi. 

Farmakolojik pupil dilatasyonu sonrası indentasyon ile yapılan fundus muayene notları geriye dönük olarak 

incelendi. Bebeklerin cinsiyeti, tekiz veya çoğıl gebelik oldukları, kilo ve doğum haftaları kaydedildi. Retinanın 

vaskülarizasyonu, PR varlığı, avasküler retinal alanlar ve hemoraji varlığı kayıt edildi. PR için tedavi 

endikasyonu Tip 1 PR varlığına göre konuldu.  

Bulgular: Çalışmaya 111’i (%59,4) kız 76’sı (%40,6) erkek toplam 187 bebek dahil edildi. Bebeklerin ortalama 

doğum haftası 28,02 idi. Doğum kilosu 550-1000 gr arasında, ortalama 879,6 gr idi. Prematür bebeklerin 144’ü 

(%77) tekiz iken 43’ü (%23) çoğul gebelik idi. Yapılan muayenelerde tekizlerde 115 (%79,9) bebekte PR tespit 

edilirken 33 (%66,7) çoğul gebelikte PR saptandı. (p=0,348) Premaüre bebeklerin 148’inde (%79,1) herhangi bir 

evre PR tespit edilirken, kız ve erkek cinsiyet açısından anlamlı bir fark yoktu (p=0,190). PR gelişen bebeklerin 

99’u (52,9) hafif evre PR, 14’ü (%7,5) Tip 2 PR, 35‘i (%18,7) Tip 1 PR idi.  

Sonuç: Çalışmamızda elde edilen aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde PR insidansı ve tedavi gereksinimi 

ülkemizde daha önceden belirtilen oranlar ile benzerdi. Cinsiyetin ve çoğul gebeliğin PR gelişmesi üzerine 

anlamlı bir farkı saptanmadı.  

Anahtar kelimeler: Prematüre retinopatisi, aşırı düşük doğum ağırlığı, insidans 

SS-399 

INCIDENCE OF RETINOPATHY OF PREMATURITY IN EXTREMELY 

LOW BIRTH WEIGHT PREMATURE INFANTS 

Aim: Retinopathy of prematurity is a multifactorial disease of the retina, especially in very low birth weight 

premature infants. The frequency of prematurity retinopathy (PR) varies according to the level of development 

of countries and the characteristics of neonatal intensive care units. The aim of this study was to investigate the 

presence of PR, examination findings and treatment rates in extremely low birth weight infants who underwent 

routine eye examination. 

Material and Methods: Extremely low birth weight premature infants who were routinely followed-up between 

2012 and 2017 by the Department of Ophthalmology of Ondokuz Mayıs University were included in the study. . 

After pharmacological pupil dilatation, fundus examination with indentation was retrospectively evaluated. The 

sex of babies, singleton or multiple pregnancies, weight and birth weeks were recorded. Vascularization of the 

retina, presence of PR, avascular retinal areas and the presence of hemorrhage were recorded. The indications for 

treatment for PR were based on the presence of Type 1 PR. 

Results: A total of 187 babies were included in the study, of which 111 (59.4%) were female, 76 (40.6%) were 

male. The birth weight was between 550-1000 gr, the average was 879.6 gr. While 144 (77%) of the premature 

babies were single, 43 (23%) were multiple pregnancies. In the examinations, a PR of 115 (79.9%) was detected 

in the single baby and a PR of 33 (66.7%) was detected in the multiple pregnancies. (P = 0.348) While any stage 
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PR was detected in 148 (79.1%) of the preterm infants, there was no significant difference between boys and 

girls (p = 0.190). Of the infants who developed PR, 99 (52.9) were mild-phase PR, 14 (7.5%) were Type 2 PR, 

35 (18.7%) were Type 1 PR. 

Conclusion: The incidence of PR and the need for treatment in our study were similar to those reported 

previously in our country. There was no significant difference between sex and multiple pregnancies on PR 

development. 

Key words: Prematurity retinopathy, extremely low birth weight, incidence 
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SS-400 

ÇOCUKLARDA KOLEDOK KİSTİ DENEYİMLERİMİZ 

Doğuş GÜNEY* 

*Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi 

Kliniği 

 

Amaç: Koledok kistleri safra yollarının nadir görülen konjenital kistik bir dilatasyonudur. Sıklıkla antenatal tanı 

ya da karın ağrısı, sarılık şikayetleriyle başvururlar. Çalışmamızda kliniğimizde koledok kisti tanısı ile tedavi 

edilen olguların preoperatif özellikleri, uygulanan cerrahi tedavi ve postoperatif komplikasyon ve takipleri 

açısından değerlendirilmesi amaçlandı. 

Materyal -Metod: Ocak 2008- Ocak 2019 tarihleri arasında koledok kisti tanısı alan olgular yaş, cinsiyet, 

antenatal tanı varlığı, başvuru şikayeti, uygulanan tedavi ve postoperatif kolanjit, anastomoz kaçağı varlığı 

yönünden uzun dönem sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. 

Bulgular: İzlemde toplam 22 olgunun üçü erkek, 19’u kızdı. Ortalama tanı yaşı 50,5 ay idi. Olguların %50’ si 

(n=10) karın ağrısı şikayeti ile başvurmuştu. Olgulardan 2’sinin (%10) antenatal batın içi kist tanısı mevcuttu. 

Todani sınıflamasına göre değerlendirildiğinde hastaların %64’ünde tip 1 koledok kisti saptandı. Olguların 

19’una kolesistektomi+Roux-N-Y hepatikojejunostomi, üçüne kolesistektomi+hepatiko-duodenostomi yapıldı. 

Olguların ortalama yatış süreleri 11,2 gün olarak saptandı. Bir olguda preoperatif serum AST, ALT, GGT, ALP, 

total ve direkt bilirubin düzeyleri yüksekti. Post op ikinci ayında GGT, ALP, total ve direkt bilirubin düzeyleri 

normale döndü. AST ve ALT yüksekliği devam eden olgunun intraoperatif karaciğer biyopsi sonucu presirotik 

olarak raporlandı. Postoperatif erken dönem takiplerinde komplikasyon gözlenmedi. Uzun dönemde Hepatiko-

duodenostomi yapılan bir olguda post operatif beşinci ayında kolanjit atağı gelişti.  

Sonuç: Koledok kistlerine kist perforasyonu, safra yolu obstrüksiyonu, kolanjit, pankreatit, malignite gelişimi 

riski nedeni ile cerrahi uygulanmalıdır. Cerrahi tedavi ilkesi; dilate safra kanallarının çıkarılarak hepatik safra 

yollarının barsağa drenajının sağlanmasıdır. Koledok kistinin eksizyonun beraberinde Roux-N-Y 

hepatikojejunostomi ya da hepatiko-duodenostomi güvenle uygulanabilir. Antenatal batın içi kistik kitle tanılı 

hastalarda koledok kisti ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır 

Anahtar kelimeler: Çocuk, Koledok Kisti, Cerrahi Tedavi 

SS-400 

EXPERIENCES IN CHOLEDOCAL CYST IN CHILDREN 
Introduction: Choledochal cysts are a rare congenital cystic dilatation of the bile ducts. Frequently present with 

complaints of antenatal diagnosis, abdominal pain and jaundice. The aim of our study was to evaluate the 

preoperative and postoperative early and late results of cases treated with choledochal cyst diagnosis in our clinic 

and discuss it in the light of the literature. 

Material and method: Between January 2008 and June 2017, patients who had a diagnosis of choledochal cyst; 

age, gender, presence of antenatal diagnosis, complaints of admission and postoperative cholangitis, alkaline 

reflux, and anastomosis leakage were evaluated retrospectively. 

Results: A total of 22 cases; 3 were male and 19 were female. The mean age of diagnosis is 50,5 months. 50% 

of the cases (n = 11) presented with abdominal pain. Two of the cases (10%) were diagnosed as antenatal intra-

abdominal cyst. Type 1 choledochal cyst was detected in 64% of patients according to Todani classification. 

Cholecystectomy+Roux-N-Y hepaticojejunostomy was performed in 19 cases, Cholecystectomy+hepatico-

duodenostomy was performed in 3 cases. The mean hospital stay was 11,2 days. Preoperative serum AST, ALT, 

GGT, ALP, total and direct bilirubin levels were high in one case. In the second month postoperative control, 

GGT, ALP, total and direct bilirubin levels returned to normal. The intraoperative liver biopsy result of case 

with AST and ALT elevation was reported as presirotic liver. No complications were observed in the early 

postoperative period. In a case of hepatico-duodenostomy, cholangitis occurred in postoperative fifth month.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27919528
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Conclusion: Surgery should be performed on choledochal cysts with the risk of cyst perforation, bile duct 

obstruction, cholangitis, pancreatitis and malignancy. Principles of surgical treatment; dilate the bile ducts 

excision and drainage of hepatic biliary tract is to provide the intestine. Roux-N-Y hepaticojejunostomy or 

hepatico-duodenostomy can be safely performed with the excision of the choledochal cyst. Choledochal cysts 

should be kept in mind in patients with intraabdominal cystic mass diagnosed antenatally.  

Keywords: Child, Choledocal Cyst, Surgical Treatment  
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SS-401  

FARKLI ORGANİK MOLEKÜLLERİN ANTİPARAZİTİK 

ETKİLERİNİN İN SİLİCO ÖN DEĞERLENDİRMESİ 

*Nuri ERCAN, Serap YALÇIN AZARKAN
**

, Alparslan YILDIRIM
***

, Doç. Dr. Önder DÜZLÜ
***

, 

Fahriye ERCAN
**** 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kırşehir 

**Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kırşehir 

***Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

****Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Kırşehir 

 

Amaç: Mikrosporidian parazitler geniş konak aralığına sahip, obligat hücre içi ökaryotik parazitler olup özellikle 

HIV/AIDS hastaları, organ transplantasyonu veya kemoterapi alanlar gibi immun sistemi baskılanmış bireylerde 

ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedirler. Encephalitozoon cuniculi zoonotik karaktere sahip, insan ve 

hayvanlarda enfeksiyon oluşturabilen önemli bir mikrosporidian parazit türüdür.  İn silico tabanlı ilaç tasarımı 

çalışmaları, uygulama kolaylığı, ucuz olması ve kısa zaman gereksinimi gibi avantajlar sağlamaktadır. Bu 

çalışmada farklı bitki metabolitlerinin antiparazitik ilaç aday potansiyellerinin in silico değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Fumagilin (PubChem CID:6917655) ve yarı-sentetik fumagilin türevi TNP 470 (PubChem 

CID:369976), ökaryotik hücrelerde hayati öneme sahip Methionin Aminopeptidase (MetAP) enzimini inhibe 

etmesi ile antiparazitik ilaç etken maddesi olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu çalışmada 5 farklı bitkiye 

ait 9 farklı bitki metaboliti, fumagilin ve TNP470’ in E. cuniculi methionin aminopeptidaz (PDB ID:3FM3) 

enzimine bağlanma enerjisi ve konformasyonları bakımından karşılaştırmalı olarak analizi yapılmıştır. Reseptör-

ligand preperasyonu, bağlanma enerjisi hesaplaması ve iki boyutlu bağlanma görsel analizi sırasıyla AutoDock, 

AutoDock Vina ve Schrödinger Maestro programları aracılığı ile yapılmıştır.  

Bulgular: Kontrol grubu olarak değerlendirilen fumagilin ve TNP470 moleküllerinin E. cuniculi MetAP 

enzimine bağlanma enerjileri sırasıyla -7.6 kcal/mol ve -9,1 kcal/mol olarak tespit edilmiştir. Aday moleküller 

arasından en düşük bağlanma enerjisi ise hyperforin (PubChem CID:441298) -10.5 kcal/mol ve hypericin 

(PubChem CID:3663) -10,3 kcal/mol olarak bulunmuştur.  

Sonuç: Çalışılan bitkiler içerisinde, Hypericum perforatum L. bitki metabolitlerinin (hyperforin ve hypericin) 

antiparazitik ilaç adayları olarak değerlendirilebileceği ve ileri düzey çalışmalara kaynak oluşturabileceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Moleküler bağlanma, Encephalitozoon cuniculi, Hypericum perforatum 

 

SS-401  

IN SILICO EVALUATION OF ANTIPARASITIC EFFECTS OF 

DIFFERENT ORGANIC MOLECULES: A PRELIMINARY STUDY 
Introduction: Microsporidian parasites are obligate intracellular eukaryotic parasites with a broad host range 

and can lead to serious complications, especially in immunocompromised individuals such as HIV / AIDS 

patients, organ transplantation or chemotherapy patients. Encephalitozoon cuniculi is an important species of 

microsporidian parasite that causes infection in humans and animals, has a zoonotic character. In silico based 

drug design studies provide advantages such as ease of application, cost-effective and short time requirement. 

The aim of this study was to in silico evaluate the antiparasitic drug candidate potentials of different plant 

metabolites. 

Methods: Fumagillin (PubChem CID: 6917655) and semi-synthetic fumagillin derivative TNP 470 (PubChem 

CID: 369976) are widely used as antiparasitic agents by inhibiting the Methionine Aminopeptidase (MetAP) 

cid:6917655
cid:369976
cid:441298
cid:3663
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enzyme that is essential in eukaryotic cells. In this study, 9 different metabolites of 5 different plants, fumagillin 

and TNP470 molecules are analyzed comparatively in terms of binding energy and conformation of E. cuniculi 

methionine aminopeptidase enzyme (PDB ID:3FM3). Receptor-ligand preparation, binding energy calculation 

and two-dimensional binding visual analysis were performed via AutoDock, AutoDock Vina and Schrödinger 

Maestro software, respectively.  

Results: Fumagillin and TNP470 molecules that are considered as control groups to E. cuniculi MetAP enzyme 

binding energies were determined as -7.6 kcal/mol, -9.1 kcal/mol, respectively. The lowest binding energies 

among the candidate molecules were hyperforin (PubChem CID: 441298) -10.5 kcal/mol and hypericin 

(PubChem CID: 3663) -10.3 kcal/mol.  

Conclusion: It is thought that Hypericum perforatum L. plant metabolites (hyperforin and hypericin) can be 

evaluated as antiparasitic drug candidates and can be a source of further studies. 

KeyWords: Molecular docking,  Encephalitozoon cuniculi, Hypericum perforatum 
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NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN ROBOTİK 

REHABİLİTASYON HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE 

FARKINDALIĞI 

Özge BARUT*, Fatmanur Aybala KOÇAK
**

, Yusuf KOÇAK
***

, Naime Meriç KONAR**** 
* 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Kırşehir 

**
 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kırşehir 

*** 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ABD,  Kırşehir 

**** 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi ABD,  Kırşehir 

 

Amaç: Teknolojinin gelişmesiyle yaşamın pek çok alanında olduğu gibi rehabilitasyon alanında da robotik 

cihazlar kullanılmaya başlanmıştır. Öte yandan tıptaki gelişmeler bireylerin yaşam süresinin artmasını sağlarken 

yaşlanan nüfusun fonksiyonel yeti kaybına yol açacak hastalıklara sahip olması da kaçınılmazdır. Bu 

hastalıkların çoğu uzun rehabilitasyon süreçlerine ihtiyaç duyulan sinir sistemi bozukluklarıdır. Motor öğrenme 

için erken, yoğun, göreve özel, çoklu duyu uyarısı sağlayan yöntemlerin kullanılması gerektiği bilinmektedir. 

Konvansiyonel rehabilitasyon programlarına ek olarak robotik rehabilitasyon kullanımı motor öğrenme için 

gerekli parametrelerin sağlanması konusunda katkı sağlayacaktır. Kırşehir ilinde tedavi gören nörolojik hastalığı 

olan bireylerin robotik rehabilitasyon hakkındaki bilgi düzeyi ve tutumunu belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma betimsel bir durum saptaması niteliğindedir. Araştırmada akademik kurul izni ve 

katılımcıların onamları alınmıştır. Veriler Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji ve FTR Bölümlerinde 

Ocak 2018 – Mart 2019 tarihleri arasında yatarak tedavi görmüş nörolojik hastalığı olan 85 bireyin robotik 

rehabilitasyonla alakalı bilgi düzeyi ve tutumunu ölçmeye yönelik sorulardan oluşan anket formu ile elde 

edilmiştir. İstatistiksel analiz SPSS 23.0 kullanılarak yapılmıştır. 

Bulgular: Olguların (55 kadın, 30 erkek) yaş ortalaması 54,22±16,75 yıl, hastalık süresi ise 85,09±98,9 ay 

olarak kaydedilmiştir. Çalışmaya katılan hastaların % 78,8’inin robotik rehabilitasyonla ilgili bir fikri olmadığı, 

ancak bu hastaların %86,6’sının robotik rehabilitasyonla ilgili bilgi almak istediği ortaya konmuştur. 

Katılımcıların %84,5’inin robotik rehabilitasyon uygulamalarının tedavisinde yer almasını, %85,9’unun ise 

yaşadığı şehirde robotik rehabilitasyon hizmeti alabileceği bir sağlık kurumu olmasını istediği saptanmıştır.  

Sonuç: Çalışmada elde edilen veriler hastaların robotik rehabilitasyon hakkında bilgilerinin çok kısıtlı olduğunu 

göstermekle birlikte, rehabilitasyon süreçlerinde teknolojik cihazları denemeye olumlu baktıklarına işaret 

etmektedir. Bu bilgiler ışığında Kırşehir ilinde robotik rehabilitasyon hizmeti verebilecek bir sağlık tesisi 

kurulmasının yerinde olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Robotik Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, Fizyoterapi 

 

SS-402 

KNOWLEDGE LEVEL AND AWARENESS OF INDIVIDUALS WITH 

NEUROLOGICAL DISEASE ABOUT ROBOTIC REHABILITATION 
Aim: With the development of technology, robotic devices have begun to be used in rehabilitation as in many 

areas of life. On the other hand, advances in medicine will increase the life span of individuals and it is 

inevitable for the aging population to have diseases that cause functional disability. Most of these diseases are 

nervous system disorders that require long rehabilitation processes. It is known that early, intensive, task 

specific, multi-sensory methods should be used for motor learning. In addition to conventional rehabilitation 

programs, the use of robotic rehabilitation will contribute to providing the necessary parameters for motor 

learning. To determine the level of knowledge and attitudes of the neurological patients treated in Kırşehir 

province on robotic rehabilitation.  
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Methods: This study is a descriptive situation detection. The academic board permission and the consent of the 

participants were taken. Data were obtained from a questionnaire form consisting of questions to measure the 

level of knowledge and attitude related to robotic rehabilitation of 85 patients with neurological diseases who 

were hospitalized in Neurology and FTR Departments of Kırşehir Training and Research Hospital between 

January 2018 and March 2019. Statistical analysis was performed using SPSS 23.0.  

Results: The mean age of the patients (55 female, 30 male) was 54.22 ± 16.75 years and the duration of the 

disease was 85.09 ± 98.9 months. It was revealed that 78.8% of the patients participating in the study did not 

have an idea about robotic rehabilitation, but 86.6% of these patients wanted to get information about robotic 

rehabilitation. It was determined that 84.5% of the participants wanted robotic rehabilitation to take part in their 

treatment and 85.9% of them wanted to have a health care facility where they could receive robotic rehabilitation 

services in the city they live.  

Conclusion: Although the data obtained from the study show that the information about the robotic 

rehabilitation of the patients is very limited, they indicate that they are positive in testing the technological 

devices in the rehabilitation processes. All of this points to the fact that it was concluded that it would be 

appropriate to establish a health facility in Kırşehir province to provide robotic rehabilitation services. 

Key Words: Robotic Rehabilitation, Neurologic Rehabilitation, Physiotherapy 
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PERİFERİK ARTER HASTALIKLARININ GİRİŞİMSEL TEDAVİSİ: 

ORTA DÖNEM SONUÇLARIMIZ 
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*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Kalp ve Damar Cerrahisi, Kırşehir 
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Amaç: Periferik arter hastalığında girişimsel tedavi yöntemleri giderek artmaktadır. Girişimsel tedavide 

kullanılan cihaz, balon ve stent materyallerindeki gelişime paralel olarak birçok vasküler hastalıkta perkütan 

girişimler tedavide ilk sıradadır. Biz bu araştırma doğrultusunda periferik arter hastalığında girişimsel tedavi 

yöntemlerinin merkezimizdeki sonuçlarını değerlendirmek istedik. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2018-Şubat 2019 tarihleri arasındaki orta dönem girişimsel işlemler retrospektif olarak 

tarandı. Girişimsel işlem verileri ve istenmeyen olaylar hastane kayıtlarından incelendi. 

Bulgular: Toplam 29 adet periferik işlem geriye dönük tarandı. Taranan 29 hastanın ortalama yaşı 66,5±8,2 

olarak tespit edildi. Girişim yapılan hastaların 24’ü ( %82'si) erkek hasta olarak tespit edildi. 27 hastaya (%93,1) 

alt ekstremiteye yönelik işlemler yapıldı. 2 hastaya (%6,8)  üst ekstremiteye yönelik işlemler yapıldı. Genel 

işlem başarısı %93,1 idi. İntravasküler stent 3 hastada  (%10,3) kullanıldı. Hastane içi major istenmeyen olay 

olarak 1 hastada antiagregan tedaviye bağlı GIS kanaması meydana geldi (%3,4). Hiçbir hastada diyaliz ihtiyacı 

oluşmadı. Bir hastada (%3,4) kreatin değerleri yükseldi ancak medikal tedavi ile 10 gün içerisinde yeniden 

normal sınırlara döndü. İşlem sonrası amputasyon veya miyokard enfarktüsü izlenmedi. Hastalarımızın ortalama 

hastanede kalış süresi 24 saat idi. İliak artere yönelik işlemlerde başarı oranı %91 ve femoral-popliteal arter 

girişimlerinde işlem başarısı  %94,1. Üst ekstremiteye yönelik işlem başarısı %100 olarak tespit edildi. 

Sonuç: Periferik arter hastalığının girişimsel tedavisi merkezimizde yüksek işlem başarısı ve kabul edilebilir 

istenmeyen olay insidansı ile yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Periferik arter hastalığı, endovasküler prosedürler, perkütan transluminal anjiyoplasti 

SS-403 

PERCUTANEOUS TREATMENT OF PERIPHERAL ARTERY DISEASE: 

MID-TERM RESULTS 
Aim: The interventional procedures for peripherial arterial disease have an increasing trend in all over the world.  

The percutenous procedures for many diseases are the first choices in treatment, parallel to growing technology 

og balloons, stends and equipment in the interventional treatment. We wanted to evaluate the results of the 

interventional treatment methods of perifpheral arterial disease by the present study.  

Methods: The Middle period interventional procedure performed between January 2018, February 2019 were 

respectively evaluated. In-hospital adverse events and interventional procedural data accuired from hospital 

database records were analysed. 

Results: A total of 29 peripheral procedures were respectively screened. The mean age of those patient was 

66,5±8,2. The 24 percent of the patient were male (82%). The interventional procedures were performed for 

lower extremities in 27 patients (93,1%), for upper extremities in 2 patients (6,9). Our overall procedural success 

was 93,1%. In 3 patients (10.3%) , we used intravascular stents. A gastrointestinal bleeding case occurred in 1 

patient as in-hospital event due to antiaggregant therapy. No patient needed hemodialysis. The deterioration of 

renal function values was seen only in one patient (3.4%), but the normal renal function levels were reached in 

10 days via medical therapy. The mean hospitalisation time of procedures was 24 hours. The success rate of 

procedures was 91% in iliac arteries and 94.1% in femoropopliteal arteries. It was 100% in upper extremity 

arteries.  
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Conclusion Percutaneous interventions for the management of peripheral arterial disease can be performed with 

high procedural success and acceptable adverse event rates in our center. 

 

KeyWords: Peripheral arterial disease, endovascular procedures, percutaneous transluminal angioplasty 
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SS-404 

ÇOCUK ACİL POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALAR 

GERÇEKTEN ACİL Mi? 

Gamze GEZGEN KESEN
*
, Ramazan DULKADİR

* 

* 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri AD, Kırşehir 

 

Amaç: Çalışmamızda çocuk acil ve acil polikliniğine herhangi bir hastalık nedeniyle başvurmuş veya hastaneye 

yatmış hastaların geriye dönük olarak demografik özelliklerini belirlemeyi ve bu yolla çocuk acil servisine 

başvuran hastaların aciliyet durumlarını değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2018 ile Aralık 2018 tarihleri arasında çocuk acil - acil polikliniğine başvuran 0-18 yaş 

aralığında toplam 70514 hasta kaydı incelendi. Demografik veriler, başvuru ve yatış tanıları açısından olgular 

karşılaştırıldı 

Bulgular: Başvuran hastaların 31293 kişi kız (%44.3 ) 39212 kişi (%55.7) erkek olarak tespit edildi. Çocuk 

hasta başvuru sayısı 69479 (%98.5) yatan hasta sayısı 1254 kişi (%1.8), Yenidoğan hasta başvuru sayısı 1035 

kişi (%1.4) yatan hasta sayısı 261 kişi (%25.2) olarak tespit edildi. Hastaneye başvuru tanılarına bakıldığında 

sırasıyla ÜSYE tanısıyla 19720 kişi (%27.9), ASYE tanısıyla 2293 kişi (%3.2), gastrointestinal sistem 

hastalıkları tanısıyla 7772 kişi (%11), santral sinir sistemi tanısıyla 523 kişi (%0.7), üriner sistem enfeksiyonu 

tanısıyla 598 kişi (%0.8), intoksikasyon nedeni ile 274 kişi (%0.4), travma nedeni ile 2560 kişi (%3.6) ve diğer 

sistem hastalıkları nedeni ile 9020 kişinin (%12.8) olduğu saptandı.  

Sonuç: Biz bu çalışmada hastanemiz acil ve çocuk acil polikliniğine başvuran hastaların demografik 

özelliklerine bakıldığında acil polikliniğine başvuran vaka sayısına göre başvuran hastaların hastaneye yatış 

oranlarının çok düşük olduğunu ve bu başvuru sıklığının acil servis yoğunluğunu da çok artırdığını gördük. Bu 

çalışma ile hastalıklarda ne gibi durumların acil olabileceğinin hasta yakınlarına anlatılmasının önemini bir kez 

daha vurgulamak istedik. 

Anahtar Kelimeler: Acil, Çocuk acil 

SS-404 

ARE REALLY URGENT THE PATIENTS ADMISSION TO PEDIATRIC 

EMERGENCY POLICLINIC? 
 

Aim: In our study we wanted to define the demographic characteristics and emergency levels of the patients 

under 18 years who were admitted to our emergency department. 

Methods: We included patients under 18 who were admitteed to our hospital between January 2018 and 

December 2018. Hospital database was investigated retrospectively. We compared the demographic data, 

admission and hospitalisation ICD codes of the patients. 

Results: Of all the 70733 patients, 44,3 % were girls (n:31293) and 55,7 % were boys (n:39212). 1254 patients 

were hospitalized after first evaluation( 1,8%), and 69479 patients were treated in the outpatient clinic. 1035 

patients were newborns. When we categorized the patients according to their ICD codes, the biggest group was 

upper respiratory tract infections (n:19720, 27,9%), other systematic diseases (n: 9020 12,8%),  gastriontestinal 

diseases (n: 7772, 11%), trauma (n: 2560, 3,6%),  lower restpiratory tract infections (n: 2293 3,2%), urinary tract 

infections(n:598, 0,8%), central nervous system diseases (n:523 0,7%), intoxications (n: 274, 0,4%) followed 

respectively. 

Conclusion: In this study, our demographic data and hospitalisation rates showed that most of the admissions are 

unnecessary and does not result in hospitalisation. For this reason, we would like to emphasize the importance of 

informing the caregivers about the emergency situations and when to admit to the ER.  

Key words: Emergency, pediadric emergency 
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SS-405 

ÇOCUKLUK ÇAĞI SAFRA TAŞLARINA CERRAHİ YAKLAŞIM 

Ahmet Ertürk* 

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma 

Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği 

 

Amaç: Çocuklarda, safra taşlarının görülme sıklığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda artış 

göstermektedir. Safra taşı etyolojisinde hematolojik hastalıkların yanı sıra obezite, sepsis, uzun süreli TPN(total 

parenteral beslenme) kullanımı rol oynamaktadır. Kolelitiazis cerrahisinde erişkinlerde altın standart haline gelen 

laparoskopik cerrahi, günümüzde çocuk yaş grubunda da ilk tercih haline gelmiştir. Çalışmamızda, safra taşı 

nedeni ile opere edilen olguları literatür eşliğinde değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Mart 2013 – Mart 2019 tarihleri arasında kliniğimizde kolesistektomi yapılan 114 olgu yaş, 

cinsiyet, başvuru şikâyeti, etyoloji, cerrahi yöntem, yatış süresi ve patolojik verileri yönünden geriye dönük 

olarak incelendi. 

Bulgular: Kolesistektomi yapılan 114 olgunun (68 kız, 46 erkek ) yaş ortalaması 12,7 yıl (1 - 18 yıl)  idi. Karın 

ağrısı ve kusma en sık hastaneye başvuru nedenleriydi. 23 olguda ise insidental olarak safra taşına rastlandı. Tüm 

olgularda yapılan ultrasonografide kolelitiazis, bir olguda ise ilave olarak multiseptalı safra kesesi saptanması 

üzerine operasyon kararı alındı. Ultrasonografide tespit edilen taşların ortalama boyutu 9,5 mm (2-27 mm) idi. 

Etiyolojide, olguların %22’sinde (n:25) hematolojik bir hastalık tespit edildi. Bu hastaların %72’sinde(n:18) 

herediter sferositoz, %8’inde (n:2) talasemi majör, %20’sinde ise diğer hematolojik hastalıklar tespit edildi. Altı 

olguda safra kesesi taşı ile birlikte koledok taşı mevcuttu. Bu hastalara öncelikle ERCP ile sfinkterotomi yapılıp 

ardından kolesistektomi yapıldı. Tüm olgulara laparoskopik kolesistektomi planı ile başlandı ancak üç olguda 

teknik nedenlerle açık cerrahiye geçildi. Kolesistektomiye ilave olarak 2 olguda beraberinde hematolojik 

hastalığına bağlı konulan endikasyon ile splenektomi de yapıldı. Hastanede yatış süresi ortalama 2,5 gün idi. 

Kolesistektomi yapılan hastaların patolojik incelemeleri bir olguda multiseptalı safra kesesi, bir olguda safra 

kesesi divertikülü, diğer olgularda ise kronik kolesistit şeklinde rapor edildi. 

Sonuç: Safra taşları, çocukluk çağında sıklığı giderek artan bir patolojidir. Son yıllarda etyolojide hematolojik 

nedenlerin yanı sıra non hematolojik ve idiopatik nedenler daha çok görülmektedir. Kolelitiazis tedavisinde, 

koledok taşı varlığı ekarte edildikten sonra laparoskopik kolesistektomi altın standarttır.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Safra taşı, Laparoskopi 

 

SS-405 

SURGICAL APPROACH TO PEDIATRIC CHOLELITHIASIS 
Aim: During the recent years, the incidence of pediatric cholelithiasis in increasing both in Turkey and around 

the world. Beside hematological diseases, obesity, sepsis, long-term use of TPN(total parenteral nutrition) 

underlies cholelithiasis. Laparoscopic surgery is golden standard therapy of adult age cholelithiasis, and it has 

become the first choise among the pediatric age group. In our research, we aim to evaluate our patients those 

were operated because of cholelithiasis. 

Material and Method: At our institution, 114 patients were operated because of cholelithiasis between March 

2013 and March 2019. Patients were analyzed retrospectively. Data was collected about age, sex, initial 

complaint, underlying etiology, surgical method, length of hospitalization and pathology. 

Results: Among 114 patients, 68 patients were female and 46 were male. Mean age of the patients was 12,7 

years (1-18 years). Abdominal pain and vomiting were the most common complaints. Cholelithiasis was detected 

insidentally in 23 cases. At all cases, decision of the surgery was made after detecting cholelithiasis with 

ultrasonography. At one case, in addition to cholelithiasis, multiseptated gall bladder was detected. Mean 

diameter of bile stones was 9,5mm (2-27mm). An underlying hematological disease was found in 22% (n: 25) of 
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cases. Hereditary spherocytosis was found in 72% (n: 18) of these cases, thalasemia major was found in 8% (n: 

2) of these cases, and other hemathological diseases was found in 20% of cases. In addition to cholelithiasis, 

choledocholithiasis was detected in 6 of the cases. Before cholecystectomy, sphincterotomy via ERCP was 

applied to these patients. At all cases, laparoscopic surgery was planned intially, but in three cases, laparotomy 

was done eventually, due to technical reasons. At 2 cases, in addiation to cholecystectomy, splenectomy was 

done because of the underlying hematological disease. Mean hospital stay was 2.5 days. Pathological results 

were multiseptated gall bladder at one case, diverticulum of gall bladder at one case, chronic cholecystitis in the 

rest of the cases. 

Conclusion: The incidence of cholelithiasis is increasing during the recent years. Rise of the non-hematological 

and idiopathic cases contributes to this increment. Laparoscopic cholecystectomy is the gold standard therapy of 

cholelithiasis, once choledocholithiasis is ruled out. 

Keyword: Child, Cholelithiasis, Laparoscopy 
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SS-407 

OLGULAR İLE BAŞ BOYUN TÜBERKÜLOZUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yeliz Dadalı
* 

* 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Kırşehir 

 

Giriş: Bu sunumda baş boyun bölgesi ile ilgili şikâyeti olan ve radyolojik görüntüleme yöntemleri ile kitle tespit 

edilen, histopatolojik olarak tüberküloz tanısı alan vakaları değerlendirmeyi amaçladık.  

Olgu1: 29 yaşında bayan hasta. Boyunda şişlik nedeniyle hastanemize başvurmuştur. Sol servikal bölgeki lenf 

nodundan yapılan biyopsi sonucu kazeifikasyon nekrozu içeren granülomatöz iltihap gelmesi üzerine hastaya 

tüberküloz lenfadenit tanısı konarak antitüberküloz tedavisi başlandı.  

Olgu 2: Sağ parotis bezi lojunda kitle ile başvuran 72 yaşındaki bayan hasta. Parotis bezinden, komşu 

lenfadenopatiden ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Nonkazeifiye granülomlar görüldü, ancak basil 

üretilemedi. Antitüberküloz tedaviden fayda gören hasta parotis tüberkülozu olarak değerlendirildi.  

Olgu 3:47 yaşında bayan hasta; kilo kaybı, boğazda yanma ve dilde yara ile KBB polikliniğine başvurdu. 

Hastanın fizik muayenesinde dil sağ lateral kesimde ülser mevcuttu. Bakılan balgam ARB’leri++++ olarak geldi. 

Hasta akciğer ve dil tüberkülozu kabul edilerek antitüberküloz tedavisi başlandı.  

Olgu 4: 44 yasında erkek hasta. Akciğer tüberkülozu nedeniyle tedavi  olduktan 4-5 yıl sonra ses kısıklığı 

nedeniyle dış merkeze başvurmuş. Hastanın çekilen larenks BT’sinde sağ vokal kord düzeyinde noduler 

kalınlaşma izlenmis. Larenks biyopsi sonucu granülomatoz reaksiyon gelmesi üzerine hasta hastanemize sevk 

edilmistir. Hastaya larenks  tüberküloz tanısı kondu ve antitüberküloz tedavisi başlandı. 

 Olgu 5:45 yaşında erkek hasta ateş, öksürük, nefes darlığı ve yutma güçlüğü ile hastanemize başvurmuştur. 

Çekilen boyun ve toraks BT’de orafarenks sütununu belirgin daraltan yumuşak doku dansiteleri mevcuttu. 

Hastanın orafarenksinden yapılan biyopside kazeifikasyon nekrozu içeren granülomatöz enfeksiyon saptandı. 

Orafarengial tüberküloz tanısı alan hasta antitüberküloz tedavisi başlandı.  

Olgu 6:53 yaşında kadın hasta. Boyunda şişlik nedeniyle hastanemize başvurmuştur. Yapılan boyun 

USG'de   servikal bölgede hipoekoik lenfadenopatiler görüldü. Çekilen boyun BT’si ve magnetik rezonans 

görüntülemede naofarenks posterolateral duvarda nodülarite gösteren kalınlaşmalar izlendi. Nazofarenks 

duvarından yapılan biyopside kazeifikasyon nekrozu içeren granülomatöz enfeksiyon gelmesi nedeniyle 

nazofarenks tüberkülozu tanısı kondu, tedavi başlandı.  

Tartışma: Baş ve boyun bölgesinde en sık servikal lenf nodları tutulurken, larenks, nazofarenks, orofarenkste de 

yerleşim gösterebilir.  

Sonuç: Baş boyun bölgesindeki kitlelerinin ayırıcı tanısında tüberküloz unutulmamalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Boyun, tüberküloz, lenfadenit. 

 

SS-407 

EVALUATION OF HEAD AND NECK TUBERCULOSIS WITH CASES 
 

Aim: In this study we aimed to evaluate the cases which presented with complaints of head and neck region in 

whom radiological examinations suggested and histopathological examninations confirmated tuberculosis. 

Cases: 

Case1: 29 year old female patient admitted to our hospital due to swelling in the neck. Biopsy of the left cervical 

lymphadenopathies revealed caseous granulomatous inflammation. Tuberculous lymphadenitis was diagnosed 

and anti-tuberculosis treatment was started.  
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Case 2: 72 years old female patient who applied to our clinic with a parotid mass lesion. Fine needle aspiration 

biopsy was done from parotid gland and adjacent lymphadenopathy. Non-caseous granulomas were seen, but no 

basil was produced. Antituberculosis therapy was given to the patient. The mass lesion showed regression by the 

treatment so we concluded the diagnosis of parotid gland tuberculosis. 

Case 3: 47 years old female patient admitted to ENT polyclinics with the complaints of weight loss, sore throat 

and tongue lesions. In the physical examination of the patient, there was ulceration in the right lateral part of the 

tongue. Sputum ARB was ++++. As the patient was accepted as lung and tongue tuberculosis, anti-tuberculosis 

treatment was started. 

Case 4: After four or five years of treatment for PT a 44 years old male patient applied to an outer hospital with 

the symptom of  hoarseness. In laryngeal CT nodular thickening of the right vocal cord was detected.. Laryngeal 

biopsy was applied and after pathology revealed granulomatous reaction the patient was referred to our hospital. 

The patient was diagnosed as larynx tuberculosis and antituberculosis treatment was started. 

Case 5: A 45 years old male admitted to our hospital with complaints of fever, cough, dyspnea and dysphagia, A 

neck computed tomography examination showed soft tissue density which markedly narrowing the oropharenx. 

The histopathological examination of the specimens which were taken from the oropharynx demonstrated 

granulomatous infection involving caseous necrosis. A diagnosis of oropharangeal tuberculosis was made and 

antituberculosis treatment regiment was started.  

Case 6: 53 Years old female admitted to our hospital with a complaint of swelling in her neck.A neck 

ultrasonography detected bilateral cervical atypical hypoechoic lymphadenopathies.Neck computed tomography 

and magnetic resonance imaging demonstrated a noduler thickening og the posterolateral wall of nasopharynx. 

As histopathological examination of the samples which taken from the nasopharenx wall revealed granulomatous 

infection involving caseous necrosis, a diagnosis of nasopharyngeal tuberculosis was made and antituberculosis 

treatment regiment was started. 

Discussion: The most common manifestation of head and neck tuberculosis is the enlargement  of cervical 

lymph nodes,also involvement of larynx ,nasopharynx and oropharynx are reported.   

Conclusion:Tuberculosis should not be forgotten in the differential diagnosis on head and neck masses.    

Keywords: Neck, tuberculosis, lymphadenitis. 
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SS-410 

CUTANEOUS ANTHRAX COMPLICATED WITH 

ELECTROCARDIOGRAPHIC ST-SEGMENT ELEVATION AND 

TROPONIN POSITIVITY: A CASE REPORT 

Alp YILDIRIM*, Murat ERER* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Kırşehir 

Introduction: Anthrax is a zoonotic disease caused by Bacilllus anthracis, which is a spore-forming, non-motile 

rod-shaped aerobic gram-positive bacterium.  Despite its rarity, it may result in a mortality rate of up to 80% (1).  

The disease can be transmitted to humans through contact with infected animals or their products (2).  The 

disease can manifest as three clinical forms: cutaneous anthrax, intestinal anthrax and pulmonary anthrax. 

Cutaneous form accounts for 95% of all antrax cases and occurs by handling of diseased animal or animal 

products (3).  Intestinal anthrax may develop through ingestion of infected meat.  Pulmonary anthrax, however, 

occurs by direct inhalation of spores or spore-laden dust, which is the most lethal among all anthrax forms if left 

untreated. Moreover, Anthrax spores have recently been associated with bioterrorism (6). In addition to a number 

of non-toxin proteases and cell wall components, the bacteria Bacillus anthracis secrete three important proteins: 

protective antigen, lethal toxin and edema toxin (PA, LT and ET, respectively), which are also responsible for the 

pathologic cardiovascular manifestations of this bacterial infection (4, 5). 

Case Report: In April, 2015, a 14-year old male child patient was admitted by his parents to the emergency 

department of Igdir State Hospital with the complaints of chest pain lasting for the preceding 2 days. It was 

learned from his history that he had been working as a shepherd boy and had been in close contact the livestock. 

He had been in normal state of health until the time he developed a small erythematous papule of the anterior 

surface of his right forearm 6 days prior, for which his family had felt any  necessity to seek medical help. 

The physical examination revealed the following findings: pulse, 65 beats/min; respirations, 17/min; body 

temperature, 36.8 °C; blood pressure, 110/65 mmhg. A painless necrotic eschar of 1x1 cm diameter which was 

surrounded by a vesiculobullous area with undefined borders was notified in the anterior surface of the right 

forearm. A 12-lead resting electrocardiogram (ECG) taken on admission showed a diffuse segment elevation 

with a greater elevation in leads V5 and V6 along with a slight ST-segment depression. The other systemic 

physical examination findings were normal. 

The chest X-ray obtained shortly after admission demonstrated no pathological finding. The reading on the pulse 

oxymeter was 98%. Laboratory values on admission were as follows: the leukocyte count, 8870/mm3 with a 

neutropil count of 7631/mm3; C-reactive protein concentration, 9.8mg/dl (normal: 0-0.5 mg/dl);AST, 64 U/L 

(normal: <45 U/l; ALT, 43U/l (normal 8-40 U/L); Troponin I, 2.77 μg/I (normal 0-0.3 μg/L); Blood urea 

nitrogen, 30 mg/dl; creatinin 0.7 mg/dl; hemoglobin,  13.1 g/dl; hematocrit,  37,4%. Other laboratory results 

were normal. A bedside echocardiographic evaluation revealed normal left ventricular function and wall motion 

with no valvular pathology, pericardial thickness or hyperechogenity, and pericardial effusion. Due to the fact 

that the presence of acute myocardial infarction could not be ruled out considering the universal definition of 

miyocardial infarction (7), the patient was administered to coronary intensive care unit and was put on an 

empirical constellation of treatment including enoxaparin 0,4 cc administered subcutaneously, and clopidogrel 

75 mg  and asetilsalisilic acid 300 mg, along with a troponin and ECG controls every 6 hours. The patient was 

also consulted to an infectious disease specialist for the eschar formation in forearm. A Gram stain was 

performed on a smear obtained from the scar area, and Gram-positive bacilli were observed. Considering 

altogether the presence of a typical black eschar formation surrounded by a vesiculobullous leasion with 

undefined borders, absence of pain and high fever and a history of close contact with livestock and livestock 

products and demonstration of Gram-positive bacilli from smear obtained from the eschar lesion, the patient was 

diagnosed with anthrax. Accordingly, antibiotic treatment regiment including crystallized Penicillin G 

administered intravenously as 4 million units every 4 hours for 7 days and oral Ciprofloxacin 500mg twice daily 

as a maintenance therapy for the next 7 days.  

Daily echocardiographic examination did not show any dynamic wall motion abnormality, nor any pericardial 

thickness or effusion. Global left ventricular systolic function was observed to be normal. Moreover, repeat ECG 
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strips demonstrated resolution of ST segment elevations. During follow up, cardiac troponin I level gradually fell 

down, becoming 0.69 μg/L on the second day of hospital admission. Following the initiation of antibiotherapy, 

the black eschar lesion showed a gradual amelioration within his hospital stay which lasted for a total of 7 days. 

With normal cardiac echocardiographic functions and normal control ECG recordings and a good health status, 

the patient was discharged from the hospital with the advice of a subsequent follow-up visit to the out-patient 

clinic 7 days later. 

Discussion: Anthrax is a zoonotic disease which has still yet to be totally eradicated in underdeveloped areas of 

the world, where meticulous attention to preventive measures is sufficient [15]. Humans might be affected 

incidentally through contact with infected animal and animal products, especially in the case of cutaneous antrax 

which accounts for 95% of all human anthrax cases (3).  A timely diagnosis, isolation of the affected patient, and 

prompt and effective antibiotherapy are of utmost importance not only for restraining disease progression, but 

also for an effective control a probable outbreak. The city of Igdir is located in the eastern region of Turkey. 

Despite the fact that the incidence of anthrax shows a gradual decrease in Turkey, it is regarded as endemic 

zoonosis in eastern region of Turkey, due to preponderance of animal husbandry (8). A high level of clinical 

suspicion is of paramount importance, as any delay in treatment may lead to septicemia (9). B. anthracis 

infection can unleash a complex and multifactorial cascade of mechanisms and mediators that further 

compromise the hemodynamic status in affected patients (12).  In addition to a number of non-toxin proteases 

and cell wall components, the bacteria Bacillus anthracis secrete three important proteins: protective antigen, 

lethal toxin and edema toxin (PA, LT and ET, respectively), which are altogether plays role in the pathogenesis 

cardiovascular manifestations of this bacterial infection (4-5). Functional studies on myocardial functioning in 

patients with anthrax are very limited, and majority of the relevant clinical data are composed of autopsy 

findings from patients died of anthrax or follow-up data from some case reports (13). In a case report by Mina et 

al. , a 61 year-old woman presenting with inhalational anthrax during 2001 B. anthracis outbreak developed a 

progressive hemorrhagic pericardial effusion with negative troponin levels, which was further deteriorated into 

pericardial tamponade (14).  In a study on Dutch-belted rabbits by Lawrence et al, serial electrocardiograms, 

cardiac troponin I levels and echocardiography measures were followed up after LT challenge. Moreover, 

intravenous LT boluses were found to be associated with increase in cardial troponin I levels despite no changes 

in ECG recordings (10). In canine models, a 24-hour LT infusion resulted in a  progressive decrease in left 

ventricular ejection fraction, which was not only ascribed to the reduced central venous pressure, suggesting 

further mechanisms like myocardial dysfunction may involve (11). Booth et al. reported in 2014 a total of 9 

patients, three of whom had myocardial dysfunction, and one of whom had an elevated troponin (16). 

Conclusion: What differentiate our case from the other reports is the fact that our case was of 14 years of age 

with no know cardiac risk factors, and presentation with electrocardiographic ST segment elevation and troponin 

positivity. Although prior case reports mentioned troponin positivity, there is no reported electrocardiographic 

ST-segment elevation. Furthermore, our case received treatment for both acute coronary syndrome and anthrax. 

It is also possible that the ST segment elevations and troponin positivity would have developed due to a kind of 

myocardial dysfunction; however, we still considered it appropriate to initiate therapy for a possible acute 

coronary syndrome. ST-segment resolution was demonstrated following the initiation of treatment. A full clinical 

recovery was achieved in our patient. To the best of our knowledge, this is the first case report of a cutaneous 

anthrax complicated with acute coronary syndrome.  

Figure 1- ECG on admission 
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SS-411 

HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ NEDENİYLE YENİDOĞAN 

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDE İZLENEN YENİDOĞANLARDA 

SERUM IL-18, IL-6 VE HSCRP DÜZEYLERİ 

Erdal ÜNLÜ
*
, Didem ALİEFENDİOĞLU

, 
Sevim Ünal

***
 

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri AD, Kırşehir 

**
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri AD, Kırıkkale 

***
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Neonatoloji 

Ünitesi, Ankara 

Amaç: Hipoksik iskemik ensefalopati (HİE) tanı ve tedavideki ilerlemelere rağmen, halen yenidoğan dönemde 

mortalite ve morbiditede artışa yol açan önemli bir sorundur. Önceki çalışmalar patogenezinde hipoksi ve 

iskeminin tetiklediği inflamatuvar döngünün rol oynadığını düşündürmektedir. Bu çalışmada HİE’li 

yenidoğanlarda, yakın zamanda inflamasyonla ilişkili olduğu tanımlanmış olan IL-18, IL-6, hsCRP düzeylerine 

bakılmış ve HİE ile inflamatuvar yanıt ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Eylül 2010- Temmuz 2011 tarihleri arasında doğan, Kırıkkale Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim 

Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde, HİE tanısı alan, gebelik yaşı 37 hafta ve üzerinde 

olan, cinsiyet ayrımı gözetilmeyen,asfiksi kriterlerine uyan bebekler (n=30) alındı. Bu bebekler klinik 

bulgularına göre (Sarnat & Sarnat sınıflaması) evre I, evre II veya evre III olarak sınıflandırıldı. 

Bulgular: HİE’li hastalardan ilk 24 saatte ve 48-72. saatte olmak üzere 2 kez alınan kan örneklerinden IL-18, 

IL-6 ve hsCRP düzeyleri çalışıldı. Çalışma grubundaki olguların %40’ı evre I, %33’ü evre II ve %27’si evre III 

HİE tanısı aldı. İlk 24 saat ve 48-72. saatlerde bakılan IL-6, IL-18 ve hsCRP düzeylerinin karşılaştırması IL-6 

{9,6 (2,4-174,8) pg/ml, 9,3 (2,1-157,9) pg/ml, p>0,05}; IL-18 {280,2 (250,4-544,8) pg/ml, 293,3 (267,2- 739,7) 

pg/ml, p<0,01}; hsCRP {3,5 (0,06-24,2) mg/L, 8,2 (0,21-35,7) mg/L, p<0,05}.  

 
Şekil 1 Olguların ilk 24 ve 48-72. saatteki IL-6, HsCRP ve CRP düzeylerinin karşılaştırılması 

Sonuç: Bu çalışmada, HİE’li yenidoğanlarda erken dönemde (ilk 24 saat) IL-6 nın artmış olduğu, geç dönemde 

ise (48-72.saat) IL-18 ve HsCRP düzeylerinin artmış olduğu, ex olan hastalarda da geç dönemde IL-18 

düzeylerinin daha yüksek olduğu görüldü. IL-18 ve HsCRP düzeylerindeki artış istatistiksel olarakta anlamlıydı. 

Hipoksi evresi ağırlaştıkça evrelere görede geç dönemde IL-6 düzeyleri azalırken, IL-18 ve hsCRP düzeylerinde 

artış olduğunu ve bu farkın klinik bulgular ağırlaştıkça belirginleştiğini gördük. Bu çalışmanın sonuçları HİE’nin 

inflamatuvar yanıtla ilişkili olabileceğini desteklemektedir.  

Anahtar Sözcükler: HİE, IL-18, IL-6, hsCRP, inflamatuvar yanıt 
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SS-411 

SERUM IL-18, IL-6 AND HSCRP LEVELS OF NEONATES 

HOSPITALIZED DUE TO HYPOXIC ISCHEMIC ENCEPHALOPATHY 

IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT 
Introduction: Hypoxic ischemic encephalopathy (HIE), despite advances in diagnosis and treatment, the 

neonatal period is still a major problem which leads to increased morbidity and mortality. Previous studies 

suggest play a role of inflammatory cycle induced by hypoxia and ischemia in the pathogenesis of HIE. In this 

study, recently described to be associated with inflammation, IL-18, IL-6 and hsCRP levels were evaluated and 

investigated the relationship between HIE and inflammatory response in neonates with HIE. 

Material and Methods: This study was performed between September 2010 and July 2011, Kirikkale 

University Faculty of Medicine Hospital and Health Ministry of Child Health and Diseases Hematology 

Oncology Training Hospital, Newborn Intensive Care Units, diagnosed with HIE, gestational age of 37 weeks 

and above, gender discrimination, asphyxia (n = 30). These infants were classified as stage I, stage II or stage III 

according to their clinical findings (Sarnat & Sarnat classification). 

Results: Including the first 24 hours, and 48-72 h, blood was taken 2 times from patients with HIE. IL-18, IL-6 

and hsCRP levels were determined in blood samples. Study group, 40% of patients with stage I, stage II 33% and 

27% were diagnosed as stage III HIE. Cared for in the first 24 hours and 48-72 hours, respectively, measured IL-

6, IL-18 and hsCRP levels: IL-6 {9.6 (2.4 to 174.8) pg / ml, 9.3 (2.1 - 157.9) pg / ml, p> 0.05}, IL-18 {280.2 

(250.4 to 544.8) pg / ml, 293.3 (267.2 to 739.7) pg / ml , p <0.01}, {3,5 hsCRP (0.06 to 24.2) mg / L, 8.2 (0.21 to 

35.7) mg / L, p <0.05} was found to be . 

        
Figure 1 Comparison of IL-6, HsCRP and CRP levels in the first 24 and 48-72 hours 

Conclusion: In this study, we found that IL-6 levels were increased in the early period (first 24 hours) and IL-18 

and hsCRP in the late period (between 48-72 hours). Patients who died had higher levels of IL-18 in the late 

period. Increased levels of IL-18 and hsCRP defined as statistically significant. In line with the increase of 

hypoxia decreased levels of IL-6, IL-18 and increased levels of hsCRP were found. This difference was evident 

in the clinical signs worsened. The results of this study, similar to previous studies, supports the relationship 

between IL-18 and the inflammatory response. 

Key Words: HİE, IL-18, IL-6, hsCRP, and inflammatory response 
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SS-412 

DOĞURGANLIK ÇAĞINDAKİ KADINLARDA VARİCELLA ZOSTER 

VİRÜS SEROLOJİK TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mustafa BEHÇET* 

*Bolu Abant İzzet Baysal üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD. 

 

Amaç: Herpesviridae ailesinin bir üyesi olan Varicella zoster virüs (VZV), klinikleri farklı olan varicella (su çiçeği) ve 

zona (Herpes zoster) hastalıklarına neden olmaktadır. Gebelik sırasında su çiçeği enfeksiyonu fetusa veya yenidoğana 

bulaşarak, konjenital varicella sendromu, spontan düşük, erken doğum ve pnömoni gibi ciddi komplikasyonlara neden 

olabildiğinden gebelik öncesi duyarlı bireylerin belirlenerek aşılanması önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada 

hastanemize başvuran doğurganlık çağındaki kadınlarda Varicella zoster virüs’ üne karşı bağışıklık düzeylerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntemler: 2016 - Mart 2019 tarihleri arasında polikliniklerden Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarına 

gönderilen toplam 195 hastanın serum VZV IgG test sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışma grubu CDC 

(centers for disease control and prevention) önerileri doğrultusunda doğurganlık çağındaki kadınlardan 

oluşturulmuştur. Hastaların serum örneklerinden VZV IgG antikorları üretici firmanın önerileri doğrultusunda mikro 

ELISA (Vircell, İspanya) yöntemi ve okuyucu cihaz (ELX 800-Bio Tek, ABD) kullanılarak çalışılmıştır. Serum 

örneklerinin absorbans değerleri cut-off kontrol değerleriyle karşılaştırılarak altındaki değerler negatif, üstündeki 

değerler pozitif olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: 18-44 yaş arası doğurganlık çağındaki kadınlardan oluşturulan toplam 195 hastanın yaş ortalaması 23.8 

olarak saptanmıştır. Toplam 195 serum örneğinin 177(%90.8)’ sinde VZV IgG pozitif ve 18(%9.2)’ inde ise negatif 

olarak bulunmuştur.  

Sonuç: Bu çalışmada doğurganlık çağındaki kadınlarda yüksek oranda (%90.8) Varicella zoster virüsüne karşı 

bağışıklık saptanmıştır. Ancak hamilelik esnasında enfeksiyonun neden olduğu riskler göz önüne alındığında, 

doğurganlık çağındaki kadınlarda tarama yapılması ve seronegatif olanların aşılanması enfeksiyon riskini en aza 

indirecektir.   

Anahtar Kelimeler: Varicella zoster virüs, seroloji, bağışıklık 

SS-412 

EVALUATION OF VARICELLA ZOSTER VIRUS SEROLOGICAL TEST 

RESULTS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE 
Aim: Varicella zoster virus (VZV), a member of the herpesviridae family, causes varicella (chickenpox) and shingles 

(Herpes zoster) which have different clinical features. Chickenpox infection during pregnancy can cause serious 

complications such as congenital varicella syndrome, spontaneous abortion, preterm delivery and pneumonia by 

transmission to fetus or neonate. It is important to identify the susceptible individuals before pregnancy. Therefore, in 

this study, it was aimed to determine the immunity levels of Varicella zoster virus in women of childbearing age who 

were admitted to our hospital. 

Material and Methods: The serum VZV IgG test results of 195 patients who were sent to the Medical Microbiology 

Laboratory between 2016 and March 2019 were retrospectively analyzed. The study group consisted of women of 

childbearing age in accordance with CDC (centers for disease control and prevention) recommendations. VZV IgG 

antibodies were studied in serum samples by micro-ELISA (Vircell, Spain) method using microplate reader device 

(ELX 800-Bio Tek, USA) according to the manufacturer's recommendations. The absorbance values of the serum 

samples were compared with the cut-off control values. The values below were negative and the values above were 

considered to be positive. 

Results: The ages of 195 patients in women of childbearing age ranged between 18-44 years and the mean age was 

found to be 23.8 years. VZV IgG was positive in 177 (90.8%) of the 195 serum samples and negative in 18 (9.2%).  

Conclusion: In this study, a high rate of immunity against VZV (90.8%) was found in women of  childbearing age. 

However, given the risk of infection during pregnancy, screening of women of childbearing age and vaccination of 

seronegative patients will minimize the risk of infection. 

Key words: Varicella zoster virus, serology, immunity 
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THE EFFECT OF BODY MASS INDEX ON PERIOPERATIVE 

OUTCOMES IN PATIENTS UNDERGONE OFF-PUMP CORONARY 

ARTERY BYPASS GRAFTING 

Yusuf VELİOĞLU* 

*Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD 

 

Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of body mass index (BMI) on perioperative 

outcomes in patients who underwent off-pump coronary artery bypass grafting (CABG) surgery. 

Methods: A total of 113 patients who underwent off-pump CABG between January 2018 and December 2018 in 

our hospital were included in the study. Patients were divided into three groups according to their BMI values. 

Group 1 consisted of patients with normal weight whose BMI value < 25 (n=16), Group 2 consisted of 

overweight patients whose BMI value between 25 and 30 (n=53), and Group 3 consisted of obese patients whose 

BMI value > 30 (n=44). Patients’ preoperative demographics and clinical features, intraoperative data, and 

postoperative outcomes were recorded, and then compared between the groups. Patients undergone on-pump 

CABG, conversion from off-pump to on-pump surgery, redo surgery and emergency operations were excluded 

from the study. Shapiro-Wilk test was used to determine the normality of continuous variables. In order to test 

the differences between the groups, One-way ANOVA and Tukey's HSD tests were used for normally distributed 

variables, while Kruskal-Wallis and Dunn's multiple comparison tests were used for the variables that did not 

normally distribute. Pearson's chi-square and Fisher's chi-square tests were used to analyze categorical data. A p 

value < 0.05 was considered significant in the statistical analysis, and SPSS 22.0 was used for the analysis of the 

data.  

Results: When preoperative clinical characteristics were considered, only the frequency of diabetes mellitus 

(DM) was significantly higher in overweight and obese patients than in patients with normal weight. The groups 

were similar in terms of the other preoperative and intraoperative clinical characteristics. Postoperative total 

amount of mediastinal drainage was significantly lower in obese patients compared to overweight and normal 

weight patients. When postoperative complications and mortality were considered, the groups were similar and 

there were no statistically significant differences between the groups. 

Conclusion: Our study showed that BMI had no significant effect on perioperative outcomes, and overweight 

and obesity did not cause increased risk of postoperative complications and mortality following off-pump 

CABG. However, further prospective studies with larger patient participation are required to achieve high-

quality evidence. 

Key Words: Body mass index, Overweight, Obesity, Off-pump, Coronary artery bypass grafting. 
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HİRSCHSPRUNG HASTALIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI 

Can İhsan ÖZTORUN*, Müjdem Nur AZILI** 

*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara 

**Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi 

Kliniği, Ankara 

Amaç: Hirschsprung’s Hastalığı (HH) 5000 doğumda bir görülen konjenital bir hastalıktır. Distal barsakların 

miyenterik ve submukozal pleksuslarında ganglion hücrelerinin yokluğu ile karakterize bir hastalıktır. Tedavide 

birçok cerrahi yöntem tarif edilmiştir. Çalışmamızın amacı, kliniğimizde Hirschsprung’s Hastalığı ( HH) nedeni 

ile tanı konulup, tedavi edilen olguların sonuçlarını değerlendirilmektir.  

Gereç ve Yöntem: Ocak 2008-Ocak 2019 tarihleri arasında HH nedeniyle definitif tedavisi yapılan 

hastalarımızın demografik verileri, klinik bulguları ve yapılan tedaviler geriye dönük olarak değerlendirildi.  

Bulgular: Toplam 55 olgunun 43’ü erkek (%78,1), 12’ si kızdı (%21,9). Olguların tanı yaşı 13,5 aylık 

olup  %71’ i (n=39) bir yaşından önce tanı almıştı. Aganglionik barsak segmenti %81,8’i rekto-sigmoid 

bölgede, %9’unda ileoçekal bölgede, %9,2 ‘sinde transvers kolonda tespit edildi. Olguların 29’una ostomi açıldı. 

Definitif cerrahisi sonrası ortalama 4,2 ayda ostomi kapatıldı.  TEPT uygulanan olguların tanı ayı ortalama 8,3 

ay iken, Duhamel-Martin  uygulanan olguların tanı ayı ortalama 27,2 aydır. Definitif cerrahi olarak 32 olguya 

transanal endorektal pull through (TEPT), 17 olguya Duhamel-Martin, dört olguya Soave-Boley, iki olguya 

Swenson tekniği uygulandı. Biri Duhamel-Martin, biri Soave-Boley, dördü TEPT sonrası gelişen toplam altı 

olguda konstipasyon mevcuttu. Duhamel-Martin sonrası bir olguya myektomi, biri TEPT sonrası, biri de Soave-

Boley sonrası toplam iki olguya da Swenson tipi pull through uygulandı. Diğer üç olgu ise medikal tedaviye 

yanıt verdi. Üçü Duhamel-Martin, dördü TEPT sonrası toplam yedi hasta enterokolit nedeni ile hastaneye 

yatırılıp tedavi edildi. İkisi TEPTsonrası, biri Swenson, biri de Soave-Boley sonrası olmak üzere toplam dört 

olguda anal stenoz gelişti, dilatasyon ile tedavi edildi. 

Sonuç:  Kliniğimizde HH tespit edilen infant yaş grubuna cerrahide öncelikle TEPT tercih edilirken, ileri yaşta 

tanı alan dilate kolonun tespit edildiği olgularda en sık Duhamel-Martin tekniği tercih edilmiştir. Düzeltici 

cerrahi tercihinde olgunun yaşı, olası aganglionik segment seviyesi ve kliniği göz önünde bulundurularak olguya 

özgün tercih yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Hirschsprung Hastalığı, Cerrahi Tedavi 

 

SS-414 

RESULTS OF SURGICAL TREATMENT IN HIRSCHSPRUNG’S 

DISEASE 
Introduction: Hirschsprung birs Disease (HH) is a congenital disease seen in one in 5000 births. It is 

characterized by the absence of ganglion cells in the myenteric and submucosal plexuses of the distal intestines. 

Many surgical methods have been described in the treatment. The aim of our study is to evaluate the results of 

cases treated with Hirschsprungups Disease (HH) in our clinic. 

Methods: Demographic data, clinical findings and treatments of patients who underwent definitive treatment for 

HH between January 2008-January 2019 were evaluated retrospectively. 

Results: Of 55 patients, 43 (78.1%) were male and 12 (21.9%) were female. The diagnosis age of cases was 13.5 

months and of 71% (n = 39) were diagnosed before the age of one year. 81.8% of the aganglionic bowel segment 

was detected in recto-sigmoid region, 9% in ileocecal region and 9.2% in transverse colon. A decompressing 

enterestomy was performed in 29 cases. After definitive surgery, the ostomy was closed in average 4.2 months. 

While the average diagnosis age was 8,3 months in cases with performed TEPT, the average diagnosis age was 

27,2 in cases with performed Duhmael-Martin technique. As definitive surgery, transanal endorectal pull through 

(TEPT) was performed in 32 cases, Duhamel-Martin in 17 cases, Soave-Boley technique in four cases and 

Swenson technique in two cases. Constipation was present in six patients, one after Duhamel-Martin, one after 
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Soave-Boley and four after TEPT. After Duhamel-Martin, one case was treated with myectomy, two cases whom 

one of after TEPT, and one of after Soave-Boley were treated with  Swenson type pull. The other three cases 

were treated with medical treatment.In total there were three cases of constipation (one Duhamel-martin and two 

TEPT) and responded to medical treatment. A total of seven cases whom four of after TEPT, three of after 

Duhamel-Martin were hospitalized and treated for enterocolitis. A total of four cases whom two cases after 

TEPT, one of after Swenson, one of  after Soave-Boley had anal stenosis, were treated by dilatation. 

Conclusion:  While TEPT was preferred in the infant age group who had HH detected in our clinic, Duhamel-

Martin technique was preferred in cases where dilated colon was diagnosed in older age.The choice of corrective 

surgery is based on the age of the patient, the possible aganglionic segment level and clinic. 

Key words: Child, Hirschsprung‘s Disease, Surgical Treatment  
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SS-415 

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ZORLAYICI BİR 

GRUP: SİSTİN TAŞLARI 

Abdullah Gölbaşı *, Numan Baydilli*, Turgut Tursem Tokmak**, Deniz Demirci* 

*Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı 

**Kayseri Şehir Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı 

Amaç: Çocukluk çağında tanı alan sistin taşlı olgular, diğer üriner sistem taşlarına göre tedavi ve takibinde 

güçlük çekilen bir gruptur. ESWL’ye dirençli olması ve sık nüksü nedeni ile cerrahi girişim sayısı diğer taş 

cinslerine göre fazladır. Uygun yapılmayan bir tedavi veya takipsizlik durumunda son dönem böbrek yetmezliği 

kaçınılmaz olabilir. Bu çalışmada sistin taşı nedeni ile ameliyat olan çocuk hastaların tedavi ve takip sonuçları 

tartışılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 2005-2019 yılları arasında sistin taşı nedeni ile ameliyat edilen 15 olgunun verileri geriye 

doğru değerlendirildi. Uygulanan cerrahi tedavi seçenekleri, takip süreleri, cerrahideki taşsızlık oranları, 

uygulanan medikal tedavileri ve takip sonuçları değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 15 olgunun 6’sı erkek, 9‘u kız idi. Yaş ortancası 5 olan hastalarının yaşları 2 

ile 14 arasında değişiyordu. Olguların 5’inde bilateral böbrek taşı saptanırken, 10 olguda tek taraflı börek taşı 

saptandı. Toplamda 24 renal üniteye 14-20 F giriş kılıfı kullanılarak Mini- Perkütan nefrolitotomi (Mini-PNL) 

operasyonu uygulandı. Bilateral böbrek taşı saptanan 5 olgunun 2’sine eş zamanlı Mini-PNL operasyonu 

uygulandı. Dört hastaya farklı zamanlarda birden fazla Mini-PNL uygulandı. Bir hastada pyelolitotomi 

uygulandı. Mini-PNL’den 2 yıl sonra, takiplerinde üreteropelvik bileşke darlığı gelişen bir olguya 

üreterokalikostomi yapıldı. Cerrahi girişim uygulanan olguların tam taşsızlık oranı %95,8 olarak bulundu. 

Hastaların takipte yapılan metabolik idrar analizlerinde ortalama idrar Ph‘sı 6,9 olarak hesaplandı ayrıca hiçbir 

hastada hiperkalsüri, hiperoksalüri, hiperürikozüri, hipostratüri saptanmadı. Taş nüksünü önlemek için hidrasyon, 

potasyum sitrat ve Thiola tedavisi alan hastaların takibinde genel taşsızlık oranı %80 olarak bulundu.  

Sonuç: Sistinüri multidisipliner tedavi gerektiren ve hızlı nüks edip birçok cerrahi girişim gerektirebilecek bir 

hastalıktır. Bu nedenle minimal invaziv girişimler ilk seçenek olarak görülmelidir. Takipsiz haslarda hızlı bir 

nüks olabileceği ve bu hastalarda cerrahi tedavi kadar takibin ve verilen medikal tedavilerinde bir o kadar önemli 

olduğu akılda tutulmalıdır. 

Anahtar kelimeler:  Sistin taşı, Mini perkütan nefrolitotomi, Minimal invaziv cerrahi  

 

SS-415 

A COMPELLING GROUP OF CHILDHOOD URINARY SYSTEM 

STONES: CYSTINE STONES 
Introduction: Cystine stones diagnosed in childhood have difficulty in treatment and follow-up comparing to 

other urinary stone types. Because of its resistance to ESWL and higher recurrence rate, cystine stones may need 

more surgical interventions than the other stone types. In the case of inappropriate treatment and/or follow-up, 

end stage renal failure may be inevitable. In this study, the treatment and follow-up results of children with 

cystine stones were presented. 

Methods: Fifteen patients who were operated for cystine stone between the years of 2005-2019 were evaluated 

retrospectively. Surgical treatment options, follow-up length, stone-free rate after surgery, medical treatment its 

results were recorded. 

Results: Of the 15 patients included in the study, 6 were male and 9 were female. The median age of them was 5 

years(2-14years). Bilateral renal stone was detected in 5 cases and unilateral renal stone was detected in 10 

patients. Mini-Percutaneous Nephrolithotomy(PNL) was performed to 24 renal units using 14-20Fr access 



 

 583 
 

sheath. Bilateral mini-PNL was performed simultaneously in 2 of 5 patients. In four cases, more than one mini-

PNL operations were performed. One patient underwent pyelolithotomy. Ureterocalicostomy was performed in a 

patient developing ureteropelvic junction obstruction two year after mini-PNL. Stone free rate after surgical 

intervention was 95.8%. The median urine pH was 6.9 in follow up period. The overall stone-free rate of patients 

receiving hidration, potassium citrate and Thiola treatment was 80%. 

Conclusion: Cystinuria is a disease that requires multidisciplinary treatment approach and may require many 

surgical interventions because of the high recurrence rate. Therefore, minimally invasive procedures should be 

the first choice. It should be kept in mind that there may be a rapid relapse in patients who have not properly 

follow-up. For these patients, medical treatments and strict follow-up regimen are important as surgical 

treatment. 

Keywords: Cystine stone, Mini Percutaneous nephrolithotomy, Minimally invasive surgery 



 

 584 
 

SS-416 

YENİ KALP CERRAHİSİ KLİNİĞİ: AÇIK KALP CERRAHİSİ ORTA 

DÖNEM SONUÇLARIMIZ 

İbrahim Sami Karacan* Mehmet Fatih Alpay*, Gökhan Yiğit Tanrısever*, İhsan Sami Uyar*  

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kırşehir 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kırşehir 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kırşehir 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kırşehir 

 

Amaç: Açık kalp cerrahisi uygun donanım ve tecrübeli ekip ile perifer hastanelerindede başarılı bir şekilde 

uygulanabilmektedir. Biz bu çalışmamızda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

bünyesinde son bir yıl içerisinde yapılan 107 açık kalp ameliyatının sonuçlarını değerlendirmek istedik. 

Gereç ve yöntemler: Aralık 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan toplam 107 vakayı olgu retrospektif 

olarak değerlendirildi. Toplam 104 vakada sadece koroner arter bypass cerrahisi uygulanmış olup, üç hastada eş 

zamanlı karotid endarterektomi, iki hastada beraberinde kapak replasmanı uygulanmıştır. 3 hastamızda sadece 

kapak replasmanı yapılmıştır. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 66,06±9,59 (39-80 yaş) idi. Hastaların 84 tanesi (%78,5)  erkek, 23 tanesi 

(21,4) ise kadın idi. Hipertansiyon 59 hastada  (%55) en sık eşlik eden hastalık olup bunu 50 hastada  sigara 

(%46,7), 48 hastada hiperlipidemi (%44,8),  35 hastada  kronik obstrüktif akciğer hastalığı (%32,7) ve 34 

hastada  diabetes mellitus (%31,7 ) koroner arter hastalığına eşlik ediyordu. Yoğun bakım ünitesinde kalma 

süresi ortalama 23,5±15,0 saat, ortalama hastanede kalma süresi ise 6,8±4,1 gün olarak saptandı. Toplamda 107 

vakalık seride bir hasta yoğun bakım takibinde ex olmuştur (%0,93). Erken dönemde (ilk 30 gün içinde) 

postoperatif kanama nedeniyle iki hastada revizyon gerçekleştirilmiş olup revizyon oranı %1,86’dır. 

Sonuç: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açık kalp cerrahisi beklenen 

mortalite ve morbidite oranlarının altında başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Açık kalp ameliyatı, Koroner bypass ameliyatı, Bypass 

SS-416 

NEW HEART SURGERY CLINIC: OPEN HEART SURGERY MID-

TERM PERIOD RESULTS 
Introduction: Open heart surgery can be successfully applied in peripheral hospitals with appropriate equipment 

and experienced team.  Our aim in this study was to evaluate the results of 107 open heart surgery performed in 

one year in our new clinic in the education and research hospital of Ahi Evran University in Kirsehir.  

Methods: A total of 107 cases performed between October 2018-February 2019 were analysed respectively. The 

coronary artery bypass surgery was performed in 104 cases and karotis endarterectomy in 3 of them, valve 

replacement in 2 of them were the sequential surgery to coronary surgery. In 3 patients pure valve replacement 

was performed. 

Results: The mean age of the patients was 66,06±9,59 (39-80). The 84(78.5%) of the patients were male, the 23 

(21.4%) of the patients were female. Essential hypertension was the most consequent disease seen in 59 (55%) 

patient.  Smoking in 50(46.7%) patients, hiperlipidemi in 48 (44.8%) patients, chronic obstructive lung disease 

in 35(32.7%) patients, diabetes mellitus in 34(31.7%) patients were concomitant illnesses beside coronary 

diseases.  The mean duration of stay in the intensive care unit was 23.5±15.0 hours and the mean hospitalization 

time was 6,8±4.1 days. In 107 cases only 1(0,93%) patient died i intensive care unit. In early period (first 30 

days), postoperatif exploration were performed in 2 (1.86%) patients due to postoperative over hemorrhagic 

drainage. 

Conclusion: The open heart surgery was performed successfully below the expected mortality and morbidity 
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rates in the new cardiovascular surgery clinic in education and research hospital in Ahi Evran University in 

Kirşehir. 

KeyWords: Peripheral arterial disease, endovascular procedures, percutaneous transluminal angioplasty
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SS-418 

NADİR BİR AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ SEBEBİ: RABDOMİYOLİZ 

Mehmet Nur KAYA
* 

* 
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Balıkesir 

 

Giriş: Tedavi edilmemiş hipotiroidide kas ağrısı, miyalji, kramp, yorgunluk, miyopati ve hafif serum kreatinin 

kinaz (CK) yüksekliği yaygın bulgular iken, CK’nın aşırı yükselmesi ve rabdomiyolizin görülmesi nadirdir. CK 

yüksekliğinin seviyesi hipotiroidizmin şiddeti ve süresi ile ilişkili olabilir. Bununla birlikte hipotiroidizmde 

şiddetli rabdomiyoliz ve akut böbrek yetmezliği (ABY) nadir olup bu durum yalnızca birkaç vakada 

bildirilmiştir. Bu vakamızda ek faktör olmadan ABY ve rabdomiyolize yol açan ciddi hipotiroidizm olgusunu 

sunuyoruz.  

Olgu: 55 yaşında erkek hasta yaygın kas ağrısı, halsizlik, kilo alımı, kabızlık ve idrar azalması şikayetleri ile 

polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde dil ve ağız mukozası kuru, orta derecede bilateral periorbital 

ödem ile periferik ödem saptandı. Laboratuvar sonuçlarında serum kreatin kinaz (CK), kreatinin, ürik asit ve 

laktat dehidrogenaz yüksek tespit edildi. Hastanın tiroid uyarıcı hormon seviyesi 120.16 µIU/mL ile serbest 

tiroksin seviyesi (<0.3 ng/dL) düşük görüldü. Tam idrar analizinde hematüri olmadan hem pigmenti saptandı. 

Hastanın üriner ultrasonografisi normal raporlandı. Hastanın klinik öyküsü, fizik muayenesi ve laboratuvar 

sonuçları ile tablonun ciddi bir hipotirodizm kaynaklı olduğu düşünüldü. Hastaya intravenöz izotonik solüsyon 

ile sodyum bikarbonat tedavisi başlandı. Oral levotiroksin tedavisi başlanan hastaya aynı zamanda furosemid ile 

zorlu diürez yapıldı. İlerleyen günlerde semptomlarda ve laboratuvar sonuçlarında kademeli iyileşme görüldü. 

Tartışma: Hipotiroidizmin böbrek üzerindeki etkileri iyi aydınlatılmış olup ancak bu ilişkinin patofizyolojisi 

tam olarak anlaşılmamıştır. Hipotiroidizmde artmış sistemik ve renal vazokonstriksiyona bağlı renal kan akımı 

azalması ile beraber glomerüler filtrasyon hızının düşmesi akut böbrek yetmezliğine neden olabilmektedir. 

Ancak hipotiroidizmde hemodinamik değişiklikler önemli olmasına rağmen böbrek fonksiyon kaybı her zaman 

tam olarak açıklanamamıştır. Hipotiroidizmde böbrek fonksiyonunu etkileyebilecek faktörlerden biri 

rabdomiyolizdir. Miyopatiler hipotiroidizmde sık görülür. Tiroid hormonu ile kaslardaki CK üretimi birbiriyle 

ilişkilidir. Kas ağrısı, güçsüzlük ve kramp gibi kas semptomları ile yükselmiş serum CK seviyesi hipotiroidizm 

tablosunda görülmektedir. Öte yandan, hipotiroidizmin neden olduğu rabdomiyolize bağlı akut böbrek 

yetmezliği oldukça nadirdir. 

Sonuç: Hipotiroidizm bağlı rabdomiyolizin neden olduğu akut böbrek yetmezliği nadir görülen geri dönüşümlü 

bir klinik tablodur. Yaygın kas ağrısı olan akut böbrek yetmezliği gelişmiş hastalarda tiroid fonksiyon testlerinin 

incelenmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği, hipotiroidi 

 

SS-418 

A RARE CAUSE OF ACUTE KIDNEY INJURY: RHABDOMYOLYSIS 

Case: A 55-year-old man presented with the five-day history of generalizing muscle pain, dysuria, decreased 

urination, fatigue, generalized weakness, headache, weight gain, and constipation. Physical examination revealed 

dry mucous membranes and tongue, moderate bilateral periorbital and peripheral edema. Laboratory 

investigations demonstrated high levels of serum creatine kinase (CK), creatinine, uric acid and lactate 

dehydrogenase. The main thyroid hormone free thyroxine level was low (<0.3 ng/dL), and the thyroid-

stimulating hormone level was high (120.16 µIU/mL). Urinalysis revealed heme pigment without hematuria. 

Urinary tract ultrasound was normal. The patient condition was diagnosed with acute kidney injury caused by 

hypothyroidism-induced rhabdomyolysis. Intravenous fluid therapy with the isotonic saline solution was started 

with sodium bicarbonate for urine alkalinization. Oral levothyroxine has been administered, and force diuresis 

was performed with intravenous furosemide. Progressive improvement of symptoms and laboratory results was 
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observed on the following days.  

Discussion: The effects of hypothyroidism on the kidney appear to be well established but the pathophysiology 

of this association is not fully understood at the moment. Renal impairment with hypothyroidism is thought to be 

due to reduced cardiac output and increased systemic and renal vasoconstriction leading to reduced renal blood 

and plasma flow and decreased glomerular filtration rate. Hemodynamic alterations in hypothyroidism, although 

important, are often subtle and cannot always fully explain the observed renal dysfunction. One of the factors 

that may affect the renal function in hypothyroidism is muscle involvement. Muscle disorders and other 

muscular manifestations are common with hypothyroidism as creatinine production in muscles is dependent on 

thyroid status.  

Conlusion: Muscle symptoms, such as aches and pain, stiffness, weakness and cramps or, more rarely, 

hypertrophy, increased serum CK is the main muscular manifestations that can be seen in hypothyroidism. On 

the other hand, acute renal failure due to rhabdomyolysis induced by hypothyroidism is quite rare and only a few 

patients as reports are described. In conclusion, hypothyroidism induced rhabdomyolysis may be a rare cause of 

reversible renal impairment. 

Key words: Rhabdomyolysis, Acute kidney injury, Hypothyroidism 
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SS-419 

EPİLEPSİ HASTALARININ DEPRESYON, ANKSİYETE VE UYKU 

KALİTESİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

Mehmet Hamamcı* 
*
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Yozgat, Türkiye 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı epilepsi hastalarında uyku kalitesini ve ayrıca epilepsi hastalarındaki anksiyete ve 

depresyonun uyku kalitesi üzerine etkisini araştırmaktır. 

Gereç ve yöntemler: Çalışma, tanımlayıcı kesitsel olgu-kontrol bir araştırma olarak Bozok Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi Nöroloji Birimi’nde yapılmıştır. Çalışmaya epilepsi tanısı konan 28 hasta ve 32 sağlıklı 

gönüllü dahil edilmiştir. Veriler Sosyodemografik Veri Formu, Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKÖ), Beck 

Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ile toplanmıştır.  

Bulgular: Epilepsi hastalarının 14’ü (%50) kadın olup 14’ü (%50) erkekti. Kontrol grubunun 17’si (%54,8) 

kadın olup 14’ü (%45,2)  erkekti. Epilepsi hastaların yaş ortalaması 34,65±8,52 olup kontrol grubun yaş 

ortalaması 37,07±7,36 idi. Cinsiyet ve yaş açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu ( sırasıyla: 

p=912;p=2,46). Epilepsi hastalarının %37,7’sinde kontrol grubunun %%9,7’sinde uyku kalitesi bozuk saptandı 

ve bu fark anlamlıydı (p=0,036). Epilepsi hastalarının BDÖ puanı 12,96±8,54 olup kontrol gurubunun BDÖ 

puanı 7,68±3,66 idi (p=0,004). Epilepsi hastalarında uyku bozukluğu ile depresyon arasında pozitif yönde 

anlamlı güçlü derecede ilişki vardı (p<0,001;r:709). Epilepsi hastalarında uyku bozukluğu ile anksiyete arasında 

pozitif yönde anlamlı orta derecede ilişki vardı (p<0,001;r:689). 

Sonuç: Epilepsi hastalarında uyku bozuklukları sık görülür ve aynı zamanda epilepsi hastalarında uyku 

bozuklukları nöbet aktivitesinin artmasına katkıda bulunabilir. Sonuç olarak, epilepsi hastalarında uyku 

kalitesinin daha kötü düzeyde olduğu ve hastaların ruhsal durumundaki kötüleşmenin, uyku kalitesinde 

bozulmaya yol açtığı saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Epilepsi, Uyku, Anksiyete, Depresyon 

 

SS-419 

THE INVESTIGATION OF PATIENTS WITH EPILEPSY 

 IN TERMS OF DEPRESSION, ANXIETY AND SLEEP QUALITY 

Objective: The aim of this study was to investigate sleep quality in epilepsy patients and also to investigate the 

relationship between sleep quality, anxiety, and depression. 

Methods: The study was carried out in Bozok University Medical Faculty Neurology Unit as a descriptive 

cross-sectional case-control study. Twenty-eight patients with epilepsy and 32 healthy volunteers were included 

in the study. The questionnaire including demographic data, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), the Beck 

Anxiety Index (BAI) and the Beck Depression Index (BDI) was applied to epilepsy patients and healthy 

voluntary. 

Results: Fourteen (50%) of the epilepsy patients were female and fourteen (50%) were male while seventeen 

(54.8%) of the control group were female and fourteen (45.2%) were male. The mean age of the patients with 

epilepsy was 34.65 ± 8.52 and the mean age of the control group was 37.07 ± 7.36. There was no significant 

difference between the groups in terms of gender and age (respectively: p=912; p=2.46). 37.7% of epilepsy 

patients and 9.7% of the control group had poor sleep quality and this difference was significant (p = 0.036). The 

BDI score of the epilepsy patients was 12.96 ± 8.54, and the BDI score of the control group was 7.68 ± 3.66 

(p=0.004). There was a significant and a strong positive correlation between sleep disturbance and depression in 

epilepsy patients (p <0.001; r: 709). There was a significant and middle positive correlation between sleep 

disorder and anxiety in epilepsy patients (p <0.001; r: 689). 

Conclusion: Sleep disorders are common in epilepsy patients and at the same time sleep disorders in epilepsy 
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patients may contribute to an increase in seizure activity. As a result, sleep quality was found to be worse in 

epilepsy patients and at the same time, it was determined that the deterioration in the mental state of the patients 

worsens sleep quality. 

Key words: Epilepsy, Sleep, Anxiety, Depression 
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USAGE OF INTRAOPERATIVE DOPPLER ULTRASOUND AFFECT 

POSTOPERATIVE COURSE IN RENAL TRANSPLANTATION 

Ahmet Şükrü Alparslan
*
, Tuğrul Çakır

*
, Arif Aslaner

*
, Kemal Eyvaz

*
, Murat Kazım Kazan

*
, Sami Kolsuz

* 

*University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Department of Departments of 

Radiology
1
 and General Surgery

2
, Antalya, TURKEY 

 

Aim: The transplantation is the treatment of choice in end-stage renal disease. Vascular problems can change the 

postoperative course of renal transplantation.  The aim of this study was to identify the postoperative course of 

kidney transplant patients by intraoperative Doppler ultrasound usage. 

Materials and Methods: In this study, we retrospectively analyzed 42 successful renal transplantation 

procedures performed at our organ transplantation center in Antalya Training and Research Hospital between 

October 2015 and February 2019. The primary outcome was the intraoperative Doppler ultrasonography and 

evaluation of the intraparenchymatous resistive index values measurements and the secondary outcome was the 

rate of complications due to vascular problems.  

Results: Of 42 patients, 23 were female and 19 were male. The mean age was 46.25 ± 8.42 years (25-66). 26 of 

the kidney transplants from cadaveric donors and 16 were from living donors. Intraoperative resistive index 

measure and parenchymal flow were evaluated to all patient with Doppler ultrasonography. There were no 

postoperative vascular complications to graft or patient survival. However, we redo the arterial anastomoses 

between the external iliac artery and renal artery in two cases. In the first, there was an in unaware of passing the 

suture at the posterior wall of the anastomoses, and in the second case, there was a postanastomotic loss of 

arterial flow. In both cases, we disrupt the sutures and justify immediate surgical revision with reanastomose 

again. Then reevaluate and measure the resistive indexes.  

Conclusions: In this retrospective analyses, we demonstrate the possible benefits of intraoperative Doppler 

ultrasound on postoperative vascular complications in renal transplantation. We need the revise the anastomoses 

in two cases with a low resistive index. We thought that intraoperative usage of Doppler ultrasound could affect 

the postoperative course in renal transplant patients. 

Keywords: renal, transplantation, intraoperative, doppler ultrasound  
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DOKU KARIŞIKLIĞI HATALARINDA KISA TEKRARLAYAN DİZİ 

ANALİZİ İLE DOKU SAHİPLİĞİNİN TANIMLANMASI 

Gizem ISSIN
*
, İsmail YILMAZ**, Mahir TAYFUR

*
 

*Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Servisi, 

Erzincan 

**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji 

Servisi, İstanbul 

 

Amaç: Doku karışıklıkları, rutin patoloji pratiğinde analiz öncesi, analitik ve analiz sonrası süreçte ortaya 

çıkabilen, hastanın tanı veya tedavisinde gecikmelere ve hatta gereksiz tedavilerin uygulanmasına yol açabilen 

hatalardan biridir. Bu sunumda, numunenin yanlış hasta adı veya kimlik numarası ile etiketlenmesi veya analitik 

süreçte meydana gelebilecek doku karışıklıkları durumunda, moleküler yöntemler kullanılarak doku sahipliğinin 

tanımlanmasını sağlayan bir uygulama açıklanmaktadır. 

Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada, hangi hastaya ait olduğu belli olmayan doku örnekleri ve hastalara ait kan 

örneklerinin DNA izolasyonu gerçekleştirildi. Elde edilen DNAlarda, CSF1PO, TH01, TPOX, D3S1358, 

D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539 ve Penta E lokusuna ait primerler kullanılarak polimeraz zincir 

reaksiyonu (PZR) gerçekleştirildi. Elde edilen PZR ürünleri, kalitesinin jel elektroferezi ile kontrol edilmesi 

sonrasında saflaştırıldı. ABI otomatik sekans cihazında fragment analizi gerçekleştirildi. 

Bulgular: Hangi hastaya ait olduğu belli olmayan doku örnekleri ve hastalara ait kan örneklerinde 10 ayrı Kısa 

Tekrarlayan Dizi (Short Tandem Repeat–STR) bölgesine ait elde edilen jel elektroforez görüntüsünde, her 

STR'nin lokusa özel desenler oluşturduğu izlendi. Örneklere ait fragment analizlerinden SeqScape® Software 

v3.0 kullanılarak oluşturulan elektroferogramlar ‘Aynı ve Farklı’ ilkesi ile değerlendirildiğinde, her bireye ait 

doku örneği şüpheye yol açmayacak şekilde belirlenebilmiş ve sahipliği bilinen kan örnekleri ve 

karışan/kimliksiz dokuların eşleştirilmesi yapılmıştır. 

Sonuç: Doku karışıklıkları, rutin patoloji pratiğinde her aşamada meydana gelebilen ve nispeten sık görülen 

hatalardan biridir. STR analizleri ile DNA profillemesi Adli Tıp tarafından tecavüz ve cinayet vakalarında, 

babalık testlerinde, Huntington gibi genetik hastalıkların tanısında kullanılmaktadır. Doku sahipliğinin 

tanımlanmasına ihtiyaç duyulduğunda, gerek ticari kitlerin kullanımı gerek geçerliliği kanıtlanmış STR 

panellerinin kullanımı ile hızlı, ucuz ve güvenilir şekilde doku sahipliği tanımlanabilir.   

Anahtar Kelimeler: Doku karışıklığı, Kısa tekrarlayan dizi analizi, Doku sahipliğinin belirlenmesi 

SS-421 

DEFINITION OF TISSUE OWNERSHIP BY SHORT TANDEM REPEAT 

ANALYSIS IN SPECIMEN MIX-UPS ERRORS 
Aim: Specimen mix-up is one of the mistakes that may occur in every phase of routine pathology practice. It can 

lead to diagnosis and treatment delays or even unnecessary treatments. In this presentation, the Short Tandem 

Repeat (STR) analysis procedure and the possible use of STR analysis in the identification of tissue ownership in 

incorrect labeling case was defined. 

Material and Methods: DNA was isolated from unlabeled specimens and patient’s blood samples.  The 

CSF1PO, TH01, TPOX, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, and Penta E regions were 

amplified using a PCR reaction mixture and thermal cycle with the obtained DNA as a template. The amplicons 

were observed in gel and each STR region was cleaned and purified. Fragment analysis was performed on the 

ABI automatic sequence device. 

Results: The results of gel electrophoresis obtained from blood samples and unlabeled specimen showed that 10 
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STR regions had locus-specific patterns. The ownership of the blood samples and unlabeled specimens were 

evaluated using the ‘same or different' principle for the electropherograms for each STR regions fragment 

analysis. The same pattern in the compared STR regions showed that the two materials were from the same 

person while a different pattern in at least one STR region indicated that the samples were from different 

persons. Each of the unlabeled specimens was correctly identified. 

Conclusion: Specimen mix-up is a relatively common error that can occur in every stage of routine pathology 

practice. DNA profiling with STR analysis is used by Forensic Medicine in the diagnosis of rape or murder 

cases, paternity tests and diagnosis of genetic diseases such as Huntington. When specimen mix-up and tissue 

ownership is required to be identified, the use of commercial kits, as well as the use of validated STR panels, 

may be helpful to identify tissue ownership. 

Key words: Specimen mix-up, Short Tandem Repeat analysis, Tissue ownership 
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TIKANMA SARILIĞININ SIRADIŞI BİR NEDENİ 

Özlem Gül Utku* 

*Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale 

 

Olgu: 64 yaşında erkek hasta 1 haftadır ortaya çıkan kaşıntı ve ciltte sararma şikayeti ile dermatoloji 

polikliniğine başvurmuş. Bakılan biyokimyasal testlerinde KCFT değerleri yüksek çıkan hasta Gastroenteroloji 

polikliniğine yönlendirilmiş.  Laboratuvar incelemesinde üre:40 mg/dl, kreatinin:1.6 mg/dl, total bilirubin: 10.7 

mg/dl, direk bilirubin:8.1 mg/dl AST:41 U/L, ALT:86 U/L, ALP:211 U/L, GGT:264 U/L, WBC:6,07 hb: 15,9 

plat: 223000/mm^3 saptanmış. Özgeçmişinde sağ renal hücreli karsinom nedeniyle sağ nefrektomi öyküsü ve 

DM mevcuttu. Abdominal USG incelemesinde intrahepatik safra yolları dilate, safra kesesi hidropik, pankreas 

kanalı normal genişlikte, pankreas başı komşuluğunda 59x47 mm boyutlarında hipoekoik kitle saptandı (Resim 

1). Hospitalize edilen hastanın çekilen abdominal BT’de paraaortik alanda sağ yarıda superiorda karaciğer 

kaudat lob ile inferiorda duodenum 3. kıta ile, lateral kesimde duodenum 2. kıtada sınırlanan, pankreas baş 

kesimi, diafragmatik krus ve yer yer karaciğer ile ara planı seçilemeyen koledok distale bası yapan, koledok 

distali ve pankreas baş kesimini yaylandıran en geniş yerinde yaklaşık 60x56x87 mm boyutlarında yumuşak 

doku kitlesi izlendi, safra kesesi hidropik, koledok ve İHSY dilate izlendi (Resim 2). Hastanın ikteri progresif 

olarak artarak 3 gün içerisinde total/direk bilirubin 26/20 mg/dL’ye yükseldi. Hastaya ERCP yapıldı, 

kolanjiogramında koledok distal 3 cm’lik segmentte darlık izlendi, darlığın proksimaline geçecek şekilde 

koledoğa 10f 10 cm plastik bilier stent yerleştirildi (Resim 3). Tümör belirteçlerinden sadece CA 19,9 düzeyi 111 

U/mL olarak yüksek saptandı. Doku tanısı için endoskopik ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon 

biyopsisi yapıldı. Histopatolojik değerlendirmesi ve immünohistokimyasal boyaması CD138 ile pozitif boyama 

gösteren plazmositom ile uyumlu olarak raporlandı. Hastanın multiple myeloma ayırıcı tanısına yönelik yapılan 

kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi ve serum protein elektroforezi negatif saptandı. Hastada soliter 

ekstramedullar plazmositom tanısı konularak Onkoloji bölümü ile beraber takibe alındı. 

Tartışma: Plazma hücrelerinin monoklonal çoğalması multiple myelom olarak isimlendirilirken, yaklaşık %5’i 

soliter lezyon olarak karşımıza çıkar. Kemik iliği yerleşimli olanlar intramedüller, dışındakiler ise ekstramedüller 

plazmositom olarak isimlendirilir. Ekstramedullar plazmositom, monoklonal plazma hücrelerinden oluşan 

yumuşak doku kitlesi olarak ortaya çıkan bir plazma hücre malignitesidir ve tanısı sistemik plazma hücre 

bozukluklarının dışlanmasına dayanmaktadır. En sık solunum sisteminde yerleşim gösterirken %10 civarında 

gastrointestinal sistemde tutulum olabilir. Pankreatik plazmositom oldukça nadir görülen bir lokalizasyon olup 

kilo kaybı, iştahsızlık, sarılık ve karın ağrısı gibi semptomlarla başvurabilir. Benzer semptomlar bilier ve 

pankreas kaynaklı adenokarsinomlarda da sıklıkla görülür. Pankreatik plazmositom ile adenokarsinomun 

tedavilerinin birbirinden tamamen farklı olması nedeniyle doğru ayırıcı tanı yapılması gereklidir. Plazmositom 

radyoterapiye iyi yanıt veren ve daha iyi prognoza sahip bir tümördür. Radyolojik incelemeler yer kaplayan 

lezyonları saptamada oldukça duyarlı olsa da adenokarsinom ile plazmositomu ayırması mümkün değildir. 

Endosonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi, radyolojik olarak inoperabl kabul edilse dahi bu 

lezyonların ayırıcı tanısında başvurulması gereken önemli bir yöntemdir. 

Sonuç: Sonuç olarak, tıkanma ikteri ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda ekstamedüller plazmositom akılda 

tutulmalıdır. 

Key words: Pankreas, Plazmositom, Sarılık 

SS-422 

AN UNUSUAL CAUSE OF OBSTRUCTIVE JAUNDICEA 

Case: A 64-year-old male patient was admitted to the dermatology outpatient clinic with complaints of itching 

and yellowing of the skin. The patient who had high liver enzymes was referred to our gastroenterology 

department. In laboratory: urea: 40 mg / dl creatinine: 1.6 mg / dl total bilirubin: 10.7 mg / dl, direct bilirubin: 

8.1 mg / dl AST: 41 U / L ALT: 86 U / L ALP: 211 U / L GGT: 264 U / L WBC: 6.07 hb: 15.9 plat: 223000 / mm 

^ 3 detected. Intrahepatic biliary tracts were dilated in abdominal ultrasonography, and a 59x47 mm mass was 
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observed in the vicinity of the pancreatic head. On CT, soft tissue mass of approximately 60x56x87 mm were 

observed between the pancreas head, diaphragmatic krus, and liver. At the ERCP, narrowing of the distal 3-cm 

segment of the common bile duct was observed and a biliary stent was placed in the ductus choledochus. CA 

19.9 level was found as high as 111 U / mL. Endoscopic ultrasonography-guided fine-needle aspiration biopsy 

with was performed. Histopathological evaluation was reported as plasmocytoma. Multiple myeloma was 

excluded with serum protein electrophoresis and bone marrow aspiration and biopsy. 

Discussion: Extramedullary plasmocytoma is a plasma cell malignancy that occurs as a soft tissue mass 

composed of monoclonal plasma cells and its diagnosis is based on the exclusion of systemic plasma cell 

disorders. Because the treatment of pancreatic plasmacytoma and adenocarcinoma are completely different, 

accurate differential diagnosis is necessary. Endoscopic ultrasonography-guided fine-needle aspiration is an 

important method that should be applied in the differential diagnosis of these lesions even if it is considered as 

radiologically inoperable. 

Conlusion: As a result, solitary plasmacytoma should be kept in mind in the differential diagnosis of patients 

presenting with obstructive jaundice. 

Key words: Pancreas, Plasmacytoma, Jaundice 
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KRONİK BLEFARİTTE ÇAY AĞACI YAĞININ ETKİNLİĞİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Ümit DOĞAN* 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, Bolu, Türkiye* 

 

Giriş: Kaşıntı, kızarıklık, dökülme ve göz kapaklarının kabuklanmasına neden olan inflamatuar bir durum olan 

blefarit, hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyen yaygın bir göz rahatsızlığıdır. Blefarit sıklıkla yanma hissi, 

tahriş, göz yaşarması ve kırmızı göz gibi belirgin oküler semptomların yanı sıra fotofobi ve bulanık görme gibi 

görsel problemlere neden olur. Tam etiyopatojenezi bilinmemektedir, ancak oküler yüzeyin kronik düşük grade 

bakteriyel enfeksiyonları, demodex gibi bazı parazitlerle enfestasyonlar, atopi ve sebore gibi iltihaplı durumlar 

dâhil olmak üzere multifaktöriyel olduğu düşünülmektedir. Demodex folliculorum ve Demodex brevis, kıl 

folikülleri ve göz kapaklarının meibomian bezleri gibi yağ bezleri içinde yaşayan insan ekto parazitleridir. 

Demodex mite'ın kronik blefaritin etyolojisindeki rolü uzun yıllar tartışılmıştır. Çay ağacı yağının kronik 

blefaritte etkinliğinin araştırılması. 

Gereç ve Yöntem: Kronik blefariti olan 30 olgu (16 erkek, 14 kadın), bir ay boyunca %4 çay ağacı yağı göz 

kapağı topikal olarak kullandı. Tedavi öncesi ve sonrası schirmer, gözyaşı kırılma zamanı ve OSDI skorları 

ölçüldü ve karşılaştırıldı.  

Bulgular: Olguların tedavi öncesi OSDI, Schirmer ve gözyaşı kırılma zamanı değerleri sırasıyla 40.36±5.60, 

10.73±3.30 ve 8.24±1.94 idi. Tedavi sonrasında ise bu değerler sırası ile 34.68±8.65, 11.20±3.01 ve 10.28 idi. 

Tedavi öncesi ve sonrası OSDI, Schirmer ve gözyasşı kırılma zamanları istatistiksel olarak karşılaştırıldığında p 

değerlerinin sırası ile 0.002, 0.060 ve 0.030 olduğu görüldü. 

Sonuç: Kronik blefarit tedavisinde topikal çay ağacı yağı etkilidir. 

Anahtar Kelimeler: Çay ağacı yağı, Göz kapağı, Kronik blefarit 

SS-423 

INVESTİGATİON OF THE EFFECTİVENESS OF TEA TREE OİL ON 

CHRONİC BLEPHARİTİS 

Aim: Blepharitis, an inflammatory condition associated with itchiness, redness, flaking, and crusting of the 

eyelids, is a common eye condition that affects both children and adults. Blepharitis frequently causes significant 

ocular symptoms such as burning sensation, irritation, tearing, and red eyes as well as visual problems such as 

photophobia and blurred vision. The exact etiopathogenesis is unknown, but suspected to be multifactorial, 

including chronic low-grade infections of the ocular surface with bacteria, infestations with certain parasites such 

as demodex, and inflammatory skin conditions such as atopy and seborrhea. Demodex folliculorum and 

Demodex brevis are obligate human ecto-parasites inhabiting hair follicles and sebaceous glands such as the 

meibomian glands of the lids. The role of the Demodex mite as an etiologic factor of chronic blepharitis has been 

discussed controversially for many years.To investigate  the effectiveness of tea tree oil on chronic blepharitis.. 

Material and Methods: Thirty patients with chronic blepharitis (16 males, 14 females) were recommended to 

apply 4% tea tree oil on eyelid topically  for a month. Before and after treatment, schirmer, tear break time and 

OSDI scores were measured and compared. 

Results: OSDI, Schirmer and tear break time values before treatment were 40.36 ± 5.60, 10.73 ± 3.30 and 8.24 ± 

1.94, respectively. These values were 34.68 ± 8.65, 11.20 ± 3.01 and 10.28 after treatment, respectively. When 

OSDI, Schirmer and tear break times were statistically compared before and after treatment, it was seen that the 

p values were 0.002, 0.060 and 0.030, respectively. 

Conlusions: Topical tea tree oil is effective in the treatment of chronic blepharitis. 

Keywords: Chronic Blepharitis, Eyelid, Tea Tree Oil  
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ORTHOPEDIC APPROACHES IN CHEST SURGERY 

İsmail Ağababaoğlu* 

*Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi A.D, Ankara 

 

Introduction: Traumas are mostly accompanied by blunth thorax trauma. In these injuries, ribs, sternum, 

clavicle and scapula fractures are frequently seen. In fact, a significant proportion of these cases may be 

complicated by hemothorax and pneumothorax. Some of the rib fractures can be treated with simple pain 

management and conservative monitoring. Also some of them may including flail chest cases requiring intensive 

care follow-up. The indications for open surgical reduction of the ribs were not determined with definite limits. 

Furthermore Sternum and clavicle fractures are common in blunt thoracic traumas and there are no definitive 

treatment algorithms. We have evaluated our trauma clinic experience on this subject and we aimed to 

standardize treatment approaches in the light of clinical results. 

Material and method: In our trauma center, 35 patients who were in intensive care unit with flail chest were 

treated with surgical reduction. In addition, there were 89 patients with 26 patients who had fail chest and open 

surgical reduction. Hospitalization time, septic complication rates, mortality and pain scores in the postoperative 

6th month were evaluated for all of our cases. Besides we aimed to share the clinical results of 12 patients with 

sternum fracture who were reduced due to displaced fracture and the clinical results of 2 patients with clavicle 

fracture who were reduced due to nonunion. 

Resuts: In the evaluation of the clinical results for flail chest group in ICU, mortality was observed in only 1 

case, the average hospitalization time of these cases was 9.2 Days, septic complication rate was 8.6% and pain 

scores were 1.9-2.1 in 6th month. The results of 89 cases that did not need intensive care but have a open 

reduction; the average hospitalization time of these cases was 4.8. Days, septic complication rate was 3.2% and 

pain scores were 1.8 -1.6 in 6th month. No mortality was observed in any of these cases. 12 patients with 

sternum fracture and 2 patients with clavicle fracture had no complication developed in these cases and they had 

pain score 1.8-2.2 in sternum fracture cases and 1.5-1 in clavicle fracture cases.  

Conclusion: The thoracic wall should be considered as an organ that provides respiratory physiology. It is 

possible to obtain good clinical results with open surgical reduction in the flail chest and rib fractures to ensure 

continuity of physiology. Even if we have good results in the cases of sternum and clavicle fractures, more case 

series are needed to make a meaningful conclusion. 

Key Words: Rib fracture, Flail Chest, Sternum Fracture, Clavicle Frakture, Thoracic traumas 
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JİNEKOLOJIK TÜMÖRLERIN TANISINDA INTRAOPERATIF 

KONSÜLTASYONUN YERI; 5 YILLIK DENEYIM 

*Ferah TUNCEL
*
 

*
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, 

 

Amaç: İntraoperatif konsültasyon, cerrahi ve patoloji departmanının birlikte çalıştığı, tümör tipinin belirlenerek 

cerrahi yöntemin planlanmasına katkı sağlayan bir uygulamadır. Bu çalışmada 2014-2019 yılları arasında 

merkezimizde gerçekleştirilen jinekolojik operasyonlarda intraoperatif konsültasyon sonuçları ile parafin kalıcı 

kesit sonuçlarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntem: 1 Ocak 2014-1 Ocak 2019 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Patoloji Anabilim dalında 

yapılan ve intraoperatif konsültasyon istenilen jinekolojik tümörlere ait veriler otomasyon sistemi aracılığıyla 

elde edilmiştir. Olgulara ait yaş, tümör belirteçleri, intraoperatif konsültasyon ve kalıcı kesit tanıları dökümente 

edilmiş ve değişkenler arasındaki ilişki araştırılmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen zaman aralığında 269 adet jinekolojik materyale intraoperatif konsültasyon 

istenmiştir. Olguların yaş ortalaması 48,7 dir. Sorgulanan olgular tümörün yerleşim yerine göre sınıflandığında 

intraoperatif konsültasyonun en sık over tümörlerinde yapıldığı görülmüştür (n=126, %46,8). Bunu sıklık 

sırasına göre endometriyum (n=69, %25,6) myometrium (n=51, %18,9), serviks (n=15,%5,5) ve diğer farklı 

lokalizasyonlar (n=8, %2,9) takip etmekteydi. İntraoperatif  konsültasyon sonucu ile kalıcı kesitlerdeki tanı 

uyumu %89,1 iken 24 olguda(%8,9) tanı uyumsuzluğu görüldü (Tablo 1). Tanı uyumsuzluğu olan olguların 

dağılımı dikkate alındığnda over tümörlerinde tanı uyumsuzluğu en sıktı (n=14, %11,1).  Klnik bilgiler 

değerlendirildiğinde olguların büyük bir oranında otomasyon sisteminde klinik bilgi mevcuttu (n=213, %79). 

Over tümörü ön tanısı ile gönderilen 126 olgunun sadece 32 tanesinde tümör belirteçleri mevcuttu. 17’sinde 

yüksek değerler görülürken bu olguların da 11’i(%65) malign tanısı almıştı. Tümör belirteçleri normal sınırlarda 

olan 15 olgunun ise 4’ü( %27) malign tanısı almıştı. Guruplar arasındaki fark anlamlıydı(p<0.05).  

Sonuç: Jinekolojik tümörlerin tanısı operasyonun türünü de belirleyecektir. Bu nedenle klinik, radyolojik, 

biyokimyasal veriler tanıya katkı sağlayabileceği gibi intraoperatif konsültasyon bu veriler ile birlikte 

değerlendirildiğinde doğru tanıya ulaşım kolaylaşacaktır. İntraoperatif  konsültasyon ile kalıcı kesitler arasındaki 

tanı uyumu ise yüksek olgu sayısı ve değerlendiren patoloğun jinekopatoloji alanında spesifik çalışması halinde 

artacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Jinekoloji, Tümör, İntraoperatif konsültasyon 
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THE ROLE OF INTRAOPERATIVE CONSULTATION IN THE 

DIAGNOSIS OF GYNECOLOGICAL TUMORS; 5 YEARS 

EXPERIENCE 
Aim: Intraoperative consultation is a method that the surgical and pathology department works together, to 

determine the type of tumor and contributes to the planning of the surgical method. The aim of this study was to 

compare the results of intraoperative consultation with the results of paraffin section in gynecological operations 

performed in our center between 2014-2019.  

Material and Methods: The data of gynecologic tumors which were performed in the Department of Pathology 

of Mersin University between January 1, 2014 and January 1, 2019 were obtained by means of the automation 

system. Age, tumor markers, intraoperative consultation, and permanent section diagnoses were documented and 

the relationship between variables was investigated.  

Results: Intraoperative consultation was requested for 269 gynecological materials in the study period. The 
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mean age of the patients was 48.7 years. When the patients were classified according to the location of the 

tumor, intraoperative consultation was performed most frequently in ovarian tumors (n = 126, 46.8%). The 

endometrium (n = 69, 25.6%) , myometrium (n = 51, 18.9%), cervix (n = 15, 5.5%) and other different 

localizations (n = 8, 2,9%, respectively) was following. Intraoperative consultation resulted in diagnostic 

compliance in permanent sections of 89.1% and diagnostic incompatibility in 24 patients (8.9%) (Table 1). When 

the distribution of cases with diagnosis incompatibility was considered, the diagnosis of incompatibility was the 

most common in ovarian tumors (n = 14, 11.1%) Clinical information was available in the automation system (n 

= 213, 79%). Tumor markers were present in only 32 of 126 cases who were referred with a diagnosis of ovarian 

tumor. Seventeen of them were high and 11 (65%) of them were diagnosed as malignant. Of the 15 patients with 

normal tumor markers, 4 (27%) were diagnosed as malignant. The difference between groups was significant (p 

<0.05). 

KeyWords: Gynecology, Tumor, Intraoperative consultation 
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SS-427 

İNSAN OVER VE MEME KANSERİ HÜCRE CANLILIĞI ÜZERİNE 8-

BROMO-CADP-RİBOZ'UN ETKİSİ 

Murat ÇAKIR*, Yavuz ERDEN** 
*
Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye 

**
Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bartın, Türkiye 

 

Amaç: Kanser dokularda kontrolsüz ve düzensiz hücre çoğalması olarak tanımlanmaktadır (1). Dünyada gittikçe 

sayısı artan önemli bir sağlık problemidir. (2). Türkiyede kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında, meme 

kanseri  ilk sırada,  Over kanseri yedinci sırada bulunmaktadır (3). Hücre içi kalsiyum (Ca
++

) sinyali; hücre 

proliferasyonu ve farklılaşması, gen transkripsiyonu, apoptozis gibi birçok hücresel süreçte rol oynar. Yapılan 

çalışmalarda Ca
++

 sinyalinin kanser ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (4). Cyclic ADP-ribose (cADPR) hücre Ca
2+

 

seviyesinin düzenlenmesinde rol oynar. cADPR, hücre içi Ca
++ 

konsantrasyonunu Ryanodin ve transient receptor 

melastatin (TRPM2) kanalları üzerinden değiştirmektedir. cADPR, hücre yüzeyinde bulunan CD38 tarafından 

sentezlenir (5). Yapılan çalışmalarda kanser hücrelerindeki apoptotik süreç ile cADPR aktivasyonu arasında 

ilişki bulunmuştur (6). Biz bu çalışmada cADPR antagonisti olan 8-bromo-cADP-riboz’un (8-br-cADPR), insan 

over (A2780) ve insan meme (MCF-7) kanseri hücre hatlarında hücre canlılığı üzerine etkilerini araştırdık. 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada insan over (A2780) ve insan meme (MCF-7) kanseri hücre hatları kullanıldı. 8-

br-cADPR 1, 5, 25, 50 ve 100 μM’lik konsantrasyonlarının 24 saat süreyle hücre canlılığına olan etkisi 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromid (MTT) assay yöntemiyle belirlendi. MTT assay sonuçlarına 

göre inhibe edici konsantrasyon 50 (LogIC50) değeri Graphpad prism 6 programında hesaplandı.  

Bulgular: 24 saat süreyle A2780 ve MCF-7 hücreleri ile inkübe edilen 8-br-cADPR’nin hücre canlılığında 

önemli azalmalara neden olduğu saptandı. MCF-7 hücrelerinde 50 ve 100 μM’lik konsantrasyonlarda hücre 

canlılığında anlamlı azalmalar görüldü (P<0.05). A2780 hücrelerinde ise 1, 5, 25, 50 ve 100 μM’lik 

konsantrasyonlarda hücre canlılığında anlamlı azalmalar görüldü (P<0.05). 8-br-cADPR’nin MCF-7 hücreleri 

için LogIC50 değeri 1.449±0.07µM, A2780 hücresi için ise LogIC50 değeri 0.039±0.001µM olarak hesaplandı. 

Sonuç: Biz bu çalışmada 8-br-cADPR’nin A2780, MCF-7 hücrelerinde üzerine antitümör aktiviteye sahip 

olduğunu bulduk. 

Anahtar kelimeler: 8-br-cADPR, Kanser, A2780, MCF-7 

 

SS-427 

THE EFFECT OF 8-BROMO-CADP-RIBOSE ON HUMAN OVARIAN 

AND BREAST CANCER CELL VIABILITY 

Murat ÇAKIR*, Yavuz ERDEN** 
*
Department of Physiology, Faculty of Medicine, University of Yozgat Bozok, Yozgat, Turkey 

**
Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Science, Bartın University, Bartın, Turkey 

 

Aim: Cancer is defined as uncontrolled and irregular cell proliferation in tissues. It is an important health 

problem which is increasing in the World. Among the most common types of cancer in women in Turkey, the 

first breast cancer, ovarian cancer is located in seventh. Intracellular calcium signal plays a role in many cellular 

events such as cell proliferation and differentiation, gene transcription, apoptosis. Previous studies have shown 

that calcium signal is associated with cancer. Cyclic ADP-ribose (cADPR) is involved in the regulation of 

intracellular calcium levels. cADPR modulates intracellular calcium concentration through Ryanodine receptor 

and transient potential receptor melastatin (TRPM2) channels. cADPR is synthesized by CD38 located on the 

cell surface. Studies have shown an association between the apoptotic process and the activation of cADPR in 
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cancer cells. In this study, we investigated the effects of 8-bromo-cyclic ADP ribose (8-br-cADPR), which is the 

cADPR antagonist, on cell viability in human ovarian (A2780), and human breast cancer (MCF-7) cell lines. 

Methods: In our study, human ovarian (A2780) and human breast (MCF-7) cancer cell lines  were used. Effect 

of 1, 5, 25, 50 and 100 μM concentrations of 8-br-cADPR on cell viability for 24 hours, 3-(4,5-dimetiltiazol-2-

il)-2,5-difeniltetrazolyum bromid (MTT) was determined by the assay method. According to the MTT assay 

results, the inhibitory concentration 50 value (LogIC50) was calculated in the Graphpad prism 6 program. 

Results: The 8-br-cADPR incubated with A2780 and MCF-7 cells for 24 hours resulted in significant reductions 

in cell viability. MCF-7 cells showed significant reductions in cell viability at 50 and 100 μM concentrations (P 

<0.05). A2780 cells showed significant reduction in cell viability at concentrations of 1, 5, 25, 50 and 100 μM (P 

<0.05). LogIC50 value for MCF-7 cells of 8-br-cADPR was 1.449 ± 0.07µM and LogIC50 value for A2780 cell 

was 0.039 ± 0.001µM. 

Conclusion: We have found  that 8-br-cADPR has antitumor activity on A2780, MCF-7 cells. 

Keywords: 8-br-cADPR, Cancer, A2780, MCF-7 
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SS-431  

SBÜ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE 

ORTOTOPİK KARACİĞER TRANSPLANTASYONU YAPILAN 

OLGULARIN PATOLOJİ SPESMENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şenay YILDIRIM* 

*SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Pataloji 

 

Amaç: Kronik son dönem karaciğer hastalığı ve akut karaciğer yetmezliği gibi tıbbi ve cerrahi tedavi 

seçeneklerinin bulunmadığı hastalarda karaciğer nakli hayat kurtarıcı bir seçenek haline gelmiştir. Siroz 

erişkinlerde yapılan nakillerin% 80'inden fazlasını ve karaciğer nakli için en önemli endikasyonu oluşturur.  

Gereç ve Yöntem: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2016-2018 yılları arasında 3’ü kadın, 15’i erkek 

toplam 18 hastaya  ortotopik karaciğer transplantasyonu uygulanmıştır. Çalışmamızda bu hastaların demografik 

özellikleri ve çıkarılan karaciğer rezeksiyon materyalleri histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Hastalarımızın yaş ortalaması 57.5 yıldır. Primer hastalık;  5 hastada B Hepatitine bağlı siroz, 1 

hastada C Hepatitine bağlı siroz, 1 hastada HBV+HDV koenfeksiyonuna bağlı siroz, 3 hastada alkolik karaciğer 

hastalığına bağlı siroz ve 2 hastada kriptojenik sirozdur. 5 hastaya ise Hepatosellüler karsinom varlığı nedeniyle 

karaciğer transplantasyonu yapılmıştır. Hepatosellüler karsinom hastalarının ikisi Hepatit B, biri Hepatit C 

zemininde gelişmiştir. Hastalarımızın tümüne karaciğer nakli kadavradan yapılmıştır. Nakil sonrasında 

karşılaşılan hastalıkların yelpazesi çok geniş olsa da mikroskopik incelemede 3 temel patoloji araştırılarak tanı 

verilmektedir. Bunlardan ilki rejeksiyondur. İkincisi önceki hastalığın tekrarlamasıdır. Sonuncu ise nakil 

sonrasında ortaya çıkan yeni bir hastalık veya komplikasyona ait bulguların araştırılmasıdır. Nativ karaciğer 

rezeksiyon materyalleri çok sayıda seri kesitle histopatolojik olarak incelenmiştir. Tüm sirotik karaciğerlerde 

Hepatik Fibrozis Skor 6 bulunmuştur. HCC tanısı alan 5 hastamızda tümör boyutları 2 cm-6,5 cm arasında 

değişmektedir.  Cerrahi sınırlarda tümör izlenmemiştir. 

Sonuç: Nakil yapılan hastalarımıza ait nativ karaciğer rezeksiyon materyallerinde patolojik değerlendirme 

sonuçlarını sunmayı amaçlıyorum.  

Anahtar kelimeler: Karaciğer, Transplantasyon, Patoloji 

 

SS-431  

EVALUATION OF PATHOLOGICAL SPESMENS OF ORTHOTOPIC 

LIVER TRANSPLANTATION IN SBU ANTALYA TRAINING AND 

RESEARCH HOSPITAL 

Aim: Today, liver transplantation is a lifesaving procedure for patients with chronic end-stage liver disease and 

acute liver failure when there are no available medical and surgical treatment options. Cirrhosis accounts for 

more than 80% of transplants performed in adults, and the most important indications for liver transplantation.  

Material and method: Between 2016-2018, 3 female and 15 male patients underwent orthotopic liver 

transplantation in Antalya Training and Research Hospital. In our study, demographic features and resected liver 

resection materials of these patients were evaluated histopathologically.  

Results: The mean age of our patients was 57.5 years. Primary disease; Hepatitis-B induced cirrhosis in 5 

patients, cirrhosis due to hepatitis C in 1, cirrhosis due to HBV + HDV coinfection in 1 patient, cirrhosis due to 

alcoholic liver disease in 3 patients and cryptogenic cirrhosis in 2 patients. 5 patients underwent liver 

transplantation due to the presence of hepatocellular carcinoma. Hepatocellular carcinoma patients developed 

two hepatitis B and one hepatitis C. Liver transplantation of all our patients were made from cadaveric donors. 

Although the spectrum of the diseases encountered after transplantation is very wide, microscopic examination 
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can be diagnosed and diagnosed by 3 basic pathologies. The first of these is rejection. The second is the 

recurrence of the previous disease. The last one is to investigate the findings of a new disease or complication 

after transplantation.Nativ liver resection materials were examined histopathologically with a large number of 

sections. Hepatic Fibrosis Score were 6 in all cirrhotic livers. In 5 patients with HCC, the tumor size varies 

between 2 cm and 6.5 cm. No tumor was seen in surgical margins.  

Conclusıon: I aim to present the results for pathological evaluation in native liver resection materials of our 

transplanted patients. 

Key words: Liver, Transplantation, Pathology 
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SS-432 

AN ANATOMIC VIEW ON THE EFFECTS OF ALZHEIMER DISEASE 

ON THE BRAIN 

Nihal GURLEK ÇELIK*, Ahmet Kagan KARABULUT**, Zeliha FAZLIOĞULLARI** 

*Kirsehir Ahi Evran University, School of Health, Kirsehir, Turkey, 

** Selcuk University, Faculty of Medicine, Anatomy Department. Konya, Turkey. 

 

Introduction: In this review, Alzheimer's Disease (AD), which has become an important health problem in the 

whole world and affects all groups of the community, and anatomy of brain structures, which is affected by the 

same time are intended to be summarized with the help of the scientific findings made in recent years. Dementia 

is a progressive degenerative disease of the central nervous system that causes impairment in functions 

characterized by a decrease in cognitive and mental functions. AD is considered the most common type of 

dementia and is thought to have a significant relationship with age. AD, which is caused by the death of some 

brain cells, is a neurodegenerative disease with a genetic background and has no definite cause. It starts with the 

near memory disorder. It is a condition accompanied by progressive, irreversible deterioration, which affects the 

patient mentally, physically and psychologically, and which are difficult to do in daily living activities. 

Discussion: In the first evaluation of dementia cases, visualization methods are also important. The most 

commonly used methods to detect dementia of the Alzheimer type are computed tomography and magnetic 

resonance imaging. In addition, various imaging methods such as positron emission tomography or single-

photon emission computed tomography are also used. The definitive diagnosis of AD can be made by biopsy or 

tissue examination taken during autopsy. In AD, while the destruction of the brain is increasing, atrophies have 

been observed on the limbic system. Atrophies especially in the hippocampus and corpus amygdaloideum 

regions related to memory , are frequently emphasized in the literature. In addition to the loss of tissue in 

thalamus and basal nuclei, it is determined to cause dilatations in the lateral ventricles 

Conclusion: As the exact cause of AD is unknown, there is also no definitive treatment. It is also a matter of 

debate that preventive measures will reduce the risk factors of the disease. Prevention and treatment of the 

disease has been studied intensively in recent years. 

Key words: Alzheimer Disease, limbic system, temporal lobe, thalamus, basal nuclei, lateral ventricles. 
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SS-433 

DOES PULMONARY HYPERTENSION AFFECT MORTALITY AND 

MORBIDITY IN PATIENTS UNDERGOING OFF-PUMP CORONARY 

ARTERY BYPASS GRAFTING? 

Yusuf VELİOĞLU*, Ahmet YÜKSEL* 

*Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD 

 

Aim: The aim of this study was to investigate the effect of pulmonary hypertension (PHT) on postoperative early 

mortality and morbidity in patients who underwent off-pump coronary artery bypass grafting (CABG) surgery. 

Material and Methods: A total of 113 patients who underwent off-pump CABG between January 2018 and 

December 2018 in our hospital were included in the study. Patients were divided into two groups according to 

their preoperative systolic pulmonary artery pressure (SPAP) values. Group 1 (PHT group, n=29) consisted of 

patients with SPAP values equal to or greater than 30 mmHg, while Group 2 consisted of patients with SPAP 

values below 30 mmHg (n=84). Patients’ preoperative demographics and clinical features, intraoperative data, 

and postoperative outcomes were recorded, and then compared between the groups. Patients undergone on-pump 

CABG, redo surgery, concomitant surgery and emergency surgery were excluded from the study. 

Results: The groups were statistically similar in terms of the demographics, preoperative and intraoperative 

clinical characteristics. Postoperative mean duration of mechanical ventilation was significantly higher in 

patients with PHT compared to those without PHT. When postoperative complications and mortality were 

considered, the groups were similar and there were no statistically significant differences between the groups. 

Conclusion: Our study revealed that mild PHT (mean SPAP = 39.5 ± 9.4 mmHg) had no significant effect on 

mortality and morbidity following off-pump CABG. However, further prospective studies with larger patient 

participation are needed to achieve high-quality evidence. 

Key Words: Pulmonary hypertension, Mortality, Morbidity, Off-pump, Coronary artery bypass grafting. 
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SS-434 

THE EFFECT OF SPINE MALFORMATION IN PEDIATRIC LUMBAR 

DISC HERNIATION 

Ulaş Yüksel
*, 

Serhat Cömert
* 

*
Department of Neurosurgery, Yildirim Beyazit University Yenimahalle Training and Research Hospital, Ankara, 

Turkey 

 

Aim: The main causes of lumbar disc herniation in adults are recurrent overload and degenerative changes. 

However, these reasons are not present in children and adolescent patients. Lumbar disc herniation in children 

and adolescents is thought to be due to structural malformations in the spine. We investigated the deformity of 

the lumbar spine structure by disrupting the spinal structure and causing early degeneration. 

Material and Methods: Twenty-one pediatric patients with lumbar disc herniation admitted to our center 

between 2015-2018 were recorded. Lumbar magnetic resonance imaging, anteroposterior radiography and lateral 

radiography were performed in these patients. Nine of 21 patients were operated with lumbar microdiscectomy 

method. There was mild scoliosis and / or kyphosis in the operated patients (7 patients: scoliosis, 1 patient: 

kyphosis, 1 patient: kyphoscoliosis). COBB angle was measured in 8 scoliosis patients and the mean value was 

8,87. Similarly, COBB angle was measured in 2 kyphosis patients (mean value: 12). Patients without 

malformation were followed up. Visual analog scale (VAS) scores and Oswestry Disability Index (ODI) scores 

were recorded beforeand after surgery. Results were evaluated. 

Results: VAS and ODI scores of the operated patients showed significant improvement in 3 months. The VAS 

and ODI values of the patients who were followed improved within 9 months. This suggested that surgical 

treatment was preferred for lumbar disc herniation in children and adolescents with spinal malformation and 

conservative treatment for those without malformations. 

Coclusıon: When deciding on surgical treatment in pediatric lumbar disc herniations, the vertebral malformation 

should be examined. 

Keywords: Adolescent, lumbar disc herniation, pediatric, surgical treatment 
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S-435 

TERSİYER BİR MERKEZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SEZARYEN 

OLGULARININ ANALİZİ 

Serhat EGE* 

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır 

 

Amaç: Sezaryen kadın doğum kliniklerinde yapılan en sık yapılan ameliyatlardandır. Kliniğimizdeki sezaryen 

olgularının analizi yaparak sezaryen endikasyonlarımızı ve komplikasyonlarımızı tespit etmeyi amaçladık. 

Gereç ve yöntemler: Çalışmamızda 2017 ocak-nisan tarihleri arasında hastanemizde gerçekleştirilen 280 

sezaryen hastasının dosya kayıtları retrospektif olarak incelendi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 280 hastanın 8 ’inde intaropratif hemoraji (>1000cc), 3 ‘ünde mesane yaralanması, 

2 hastada da komplikasyon alarak obstetrik histerektomi geliştiği saptandı.  Ayrıca 3 hastada da cerahi alan 

enfeksiyonu saptandı. Endikasyonalr incelendiğinde ise en sık endikasyon Previous  C/S 114(40,71%), Foetal 

Distress 42 (15%), Malpresentation 41 (14,64%) , 26(9,28%)gebeliğin hipertansif hastalıları, 12(4,28%)CPD,  

20(7,14%)çoğul gebelik, 14(5%)ilerlememeyen travay, 6(2,14%) makrozomi, 5(1,78%)Abruptio Placetae olarak 

tespit edildi 

Sonuç: Sezaryenin esas amacı hem anne hem de fetüs açısından doğumun sonucunu iyileştirmektir. Ancak 

sezaryen işleminin kendine özgü riskleri vardır.Çalışmamızda en sık sezaryen endikasyonu olarak geçirilmiş 

sezaryen olduğunu saptadık.Ayrıca ensık komplikasyon olarak kanama olduğunu tespit ettik.Sezaryen ameliyatı 

kanama riski olan bir cerahi yöntem olup  ayrıca sezaryen geçiren hastaların takip eden gebeliklerindeki 

doğumlarında yine sezaryen ihtiyacı doğabilmektedir, bu nedenle sezaryene karar verirken hekim ve hasta 

ameliyatın olası sonuçlarını göz önünde bulundurmalıdır. 

Anahtar sözcükler:,sezaryen,endikasyon,komplikasyon 

 

S-435 

NALYSIS OF CESAREAN CASES IN A TERTIARY CENTER 

Aim: Cesarean section is one of the most frequently performed operations in gynecology clinics. We aimed to 

determine our cesarean indications and complications by analyzing cesarean cases in our clinic. 

Material and Methods: In our study, the records of 280 cesarean section patients who were performed in our 

hospital between January and April 2017 were evaluated retrospectively and the results were evaluated. 

Results: Of the 280 patients enrolled in the study, 8 patients had intrathoracal hemorrhage (> 1000cc), 3 cases 

had bladder injury and 2 patients had complications and 2 had obstetric hysterectomy. In addition, 3 patients had 

surgical infection. When the indications were examined, the most common indication was Previous C / S 114 

(40,71%), Foetal Distress 42 (15%), Malpresentation 41 (14,64%), 26 (9,28%) hypertensive patients of 

pregnancy, 12 (4, 28%) CPD, 20 (7,14%) multiple pregnancy, 14 (5%) progressive labor, 6 (2,14%) macrosomia, 

5 (1,78%) Abruptio Placetae 

Conclusion: The main aim of cesarean section is to improve the outcome of labor in terms of both mother and 

fetus. However, cesarean section has its own risks. In our study, we found that cesarean section was the most 

common indication for caesarean section. therefore, the physician and patient should take into account the 

possible consequences of the operation in deciding the caesarean section. We think that larger studies are needed 

for better status evaluation. 

Key words: cesarean section, indication, complication 
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SS-436 

DURAL SİNUS TROMBOZU İLE SEYREDEN  

ADENOVİRAL MENİNGOENSEFALİT OLGUSU 

Mehmet Fatih ORHAN* 

*Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD, Sakarya 

Giriş: Adenovirüs enfeksiyonu nedeniyle viral meningoensefalit ve dural sinüs trombozu gelişen nadir bir olgu 

sunuyoruz. 

Olgu: 5,5 aylık bir kız çocuğu, ishal ve ateşli konvülziyonla acile getirildi. Fizik muayenede; uykuya meyilli, 

ateşi: 38,2⁰C, solunum hızı: 70/dk, kalp tepe atımı: 160/dk, kan basıncı: 72/44 mmHg ölçüldü. Deride turgor 

azalmıştı, kapiller dolum süresi uzun ve kutis marmoratus vardı. Solunum yüzeyel, dispneik ve taşipneikti. Hasta 

ciddi şekilde dehidrate olmasına rağmen, ön fontanel pulsatil ve şişmişti. Lomber ponksiyonda 10 lökosit ve 10 

eritrosit görüldü. Tandem MS, idrar amino asitleri ve göz muayenesi normaldi. Ampirik olarak seftriakson ve 

vankomisin başlandı. İzleminde sürekli konvülsiyonlar nedeniyle fenitoin ve midazolam başlandı. Kalıcı 

nöbetler nedeniyle tedaviye levetirasetam eklendi. İnfluenza ve atipik pnömoni ekarte edilemediğinden, 

oseltamivir ve klaritromisin eklendi. Antikonvülzan ve midazolam tedavisine rağmen, hasta nöbetlerini 

sürdürmeye devam etti ve pridoksin ve tiamin ile tedaviye eklendi. BOS ve dışkıda adenovirüs tespit edildi. 

İmmün yetmezlik açısından bakılan IgA, IgM, IgG düzeyleri ve lenfosit alt grupları normaldi. Kontrastlı kraniyal 

MRG'de oksipital bölgede T2 hipointens düzensiz alanlar görüldü. Kontrast sonrası seriler oksipital bölgede ve 

sentrum semiovalede yoğun kontrast artışı gösterdi. Sol dural sinüs trombüsü ve oksipital gyrus yüzeyi kanaması 

mevcuttu (Resim 1). Meningeal kontrastlanma meningoensefalit ile uyumlu bulundu. Venöz tromboz nedeniyle 

enoksaparin eklendi. Nöbetler devam ettiğinden, çocuk nöroloji ve metabolizma merkezine yönlendirildi. 

 

Resim 1. Oksipital alan ve sentrum semiovalede kontrast tutulumu, sol dural sinüs trombozu 

Tartışma: Adenovirüs enfeksiyonu 5 yaşın altındaki çocuklarda ishal etkeni olarak sık görülür, ensefalit yapması 

ise oldukça nadirdir. Dural sinüs trombozu olan adenoviral meningoensefalit vakası da bildirilmemiştir.  

Sonuç: Adenovirüs ile enfekte persistan nörolojik semptomları olan hastalarda; meningoensefalit ve sinüs 

trombozu gibi komplikasyonlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: Çocuk, Adenovirüs, Meningoensefalit, Sinüs Trombozu, Polimeraz Zincir Reaksiyonu 
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DURAL SINUS THROMBOSIS DEVELOPMENT IN A RARE CASE 

WITH ADENOVIRAL MENINGO-ENCEPHALITIS 
Mehmet Fatih ORHAN * 

*Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology and Oncology, Sakarya 

Introduction: We present a rare case who developed viral meningoencephalitis and complication of dural sinus 

thrombosis by adenovirus infection. 

Case: A 5.5-month-old girl was brought to emergency with diarrhea and febrile convulsion. On physical 

examination; she was sleepy, fever: 38,2 ⁰C, respiratory rate: 70/min, heart rate pulse: 160/min, blood pressure: 

72/44mmHg. Skin turgor decreased, capillary filling time prolonged and cutis marmoratus was present. 

Breathing was superficial, dyspneic and tachypneic. Although the patient was severely dehydrated, anterior 

fontanel was pulsatile and swollen. Lumbar puncture showed 10 leukocytes and 10 erythrocytes. Tandem MS, 

urine amino acids and eye examination were normal. Empirically, ceftriaxone and vancomycin were started. In 

her follow-up, phenytoin and midazolam was initiated due to persistent convulsions. Levetiracetam was added to 

treatment because of the persistent seizures. Since influenza and atypical pneumonia could not be ruled out, 

oseltamivir and clarithromycin were added. Despite treatment with 2 anticonvulsants and midazolam, the patient 

continued to have her seizures and treated with pyridoxine and thiamine. Adenovirus was detected in CSF by 

PCR and in the feces. IgA, IgM, IgG levels and lymphocyte subsets were normal. Cranial MRI with contrast 

demonstrated T2 hypointense irregular areas in the occipital area. Post-contrast series had intense contrast 

enhancement in the occipital area and centrum semiovale. There was a left dural sinus thrombus and occipital 

gyrus surface bleeding in the mild cortical area (Figure 1). Meningeal contrast enhancement was found to be 

compatible with meningoencephalitis. Enoxaparin was added because of venous thrombosis. Since seizures 

continued, the child was referred to the neurology and metabolism center.  

 
Figure 1. Contrast enhancement in occipital area and centrum semiovale, left dural sinus thrombosis 

Conclusion: Adenovirus infection is common in children under 5 years of age and no cases of adenoviral 

meningoencephalitis with dural sinus thrombosis were reported. in Adenovirus infected patients with persistent 

neurological symptoms, complications such as meningoencephalitis and sinus thrombosis should be considered. 

KeyWords: Child, Adenoviruses, Meningoencephalitis, Sinus Thrombosis, Polymerase Chain Reaction 
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ETKİSİ 

Özge Cengiz
*
, Esra Balcioglu

*
, Arzu Yay

*
, Pınar Bilgici

*
, Ayse Ceyhan

*
, Demet Bolat

*
, Munevver Baran

**
 

Ozlem Ozgergin
***

 
*
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***
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Amaç: Ototoksisite, bir ilaç veya kimyasal maddenin iç kulağa yapısal veya işlevsel olarak zarar verme 

potansiyeli olarak adlandırılmaktadır. Ototoksik özellik gösteren pek çok ilaç ve kimyasal mevcuttur. İç 

kulaktaki işitme ve denge fonksiyonları zarar görebilir. Doxorubicin, meme kanseri, mesane kanseri ve lenfoma 

da dahil olmak üzere çeşitli malignitelerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan antrasiklin antibiyotiklerden 

biridir. Selenyum, temel biyolojik fonksiyonlara sahip bir oligoelement olup, en yaygın olarak incelenen 

kimyasal önleyici bileşiklerden biridir. Bu çalışmada doxorubicinin korti organında oluşturacağı ototoksisiteye 

karşı antioksidan özellikte olan selenyumun olası koruyucu etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada 64 dişi sıçan her grupta 8 adet olacak şekilde; kontrol, doxorubicin (5 mg/kg 

ip), selenyum-1 (0.5 mg/kg ip), selenyum-2 (1 mg /kg ip), selenyum-3 (2 mg/kg ip), doxorubicin + selenyum-1 

(5 mg /kg doz ip + 0.5 mg /kg ip), doxorubicin + selenyum-2 (5 mg/kg doz ip + 1 mg/kg ip) ve doxorubicin + 

selenyum-3 (5 mg/kg ip + 2 mg/kg ip) gruplarına ayrıldı. 

Koklea dokuları eksize edildi ve %10’luk formaldehit içinde fikse edilerek rutin histolojik doku takibi 

basamaklarından geçirilerek parafin bloklara gömüldü. 5µm kalınlığındaki kesitler alınarak histopatolojik 

değerlendirme için Hematoksilen&Eozin ve Masson trichrome ile boyanarak ışık mikroskobunda incelendi.  

Bulgular: Histopatolojik değerlendirme sonucunda kontrol grubundan farklı olarak doxorubicin uygulanan 

gruplarda hücresel düzensizlikler gözlendi. Özellikle doxorubicin ototoksisitesine bağlı hasarın iç ve dış saçlı 

hücrelerde olduğu tespit edildi. İlaveten stria vaskülaris ve modiolusda diğer etkilenen yapılar arasında yer 

almaktadır. Selenyum uygulanan gruplarda ise kontrol grubuna yakın histolojik bulgular olduğu gözlenmektedir.  

Sonuç: Deney modelimizde doxorubicinin ototoksisiteyi başarıyla tetiklediği ve selenyumun bu toksisiteye karşı 

önemli bir koruma gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Koklea, Korti, Dış saçlı hücre, İç salgı hücresi 

 

SS 438 

THE EFFECT OF SELENİUM ON DOXORUBİCİN INDUCED 

OTOTOXİCİTY 
Introduction: Ototoxicity is caled the potential structural or functional harm of a drug or chemical substance to 

the inner ear. There are many drugs or chemicals that show ototoxic features. Functions of hearing and balance 

of the inner ear may be harmed. Doxorubicin is one of the commonly used anthracycline antibiotics for the 

treatment of various malignancies, including breast cancer, bladder cancer and lymphoma. Selenium is an 

oligoelement with basic biological functions and is one of the most widely studied chemical inhibitor 

compounds. The aim of this study was to determine the possible protective effect of antioxidant selenium against 

ototoxicity which Doxorubicin will produce in the corti organ. 

Material and Methods: In this study, 64 female rats were 8 in each group; control, doxorubicin (5 mg/kg ip), 

selenium-1 (0.5 mg/kg ip), selenium-2 (1 mg/kg ip), selenium-3 (2 mg/kg ip), doxorubicin+selenium-1 ( 5 mg/kg 

dose ip+0.5 mg/kg ip), doxorubicin+selenium-2 (5 mg/kg dose ip+1 mg/kg ip) and doxorubicin+selenium-3 (5 

mg/kg ip+2 mg/kg ip) divided into groups. The cochlea tissues were excised and fixed in 10% formaldehyde and 
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embedded in paraffin blocks through routine histological follow-up steps. Sections of 5 µm thickness were 

stained with Hematoxylen&Eosin and Masson trichrome for histopathological evaluation and examined by light 

microscope. 

Results: As a result of histopathological evaluation, cellular irregularities were observed in doxorubicin treated 

groups. Especially the damage caused by doxorubicin ototoxicity was found in the internal and external hair 

cells. In addition, striae vascularis and modiolus are among other affected structures. It is observed that there are 

histological findings close to the control group in the selenium treated group. 

Conclusion: In our experimental model, doxorubicin triggered autotoxicity and selenium showed significant 

protection against this toxicity. 

KeyWords: Cochlea, Corti, Outer hair cell, Inner hair cell 
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PARATİROİD ADENOMU TİROİD PAPİLLER KARSİNOM İÇİN BİR 

RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR? 

Kemal EYVAZ  
*
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 

 

Giriş: Kalsiyum metabolizması vücutta birçok mekanizma ile regüle edilir. Paratiroid bezleri, paratirhormonunu 

salgılayan ve kalsiyum-fosfor metabolizmasını düzenleyen endokrin bezlerdir. PTH'nın aşırı ekspresyonu, 

hiperparatiroidizm (HPT) olarak adlandırılır. Hiperparatiroidizm ve primer, sekonder, tersiyer olarak 

sınıflandırılır. Primer HPT (PHPT), paratiroid adenoma(% 80 -% 85) paratiroid bez hiperplazisi.(15-20%), veya 

karisonoma (1%) sekonder görülür. Sekonder hiperparatiroidi genellikle böbrek yetmezliği sonrası, tersiuer ise 

transplant sonrası bezin otonomi kazanması neticesinde görülmektedir. Bu çalışmada Ocak 2010 Mart 2019 

tarihleri arasında paratiroid bez bozukluğu nedeniyle cerrahi uygulanan hastaların sonuçlarını sunmayı 

amaçladık.  

Bulgular: Toplamda 331 hastaya paratiroid adenomu veya hiperplazisi nedeniyle paratirod cerrahisi 

uygulanmıştır. Hastaların 61i hasta erkek 256 kadın idi. Hastaların yaş ortalamaları 52, 9 du   (erkek: 52 

kadın:53) . Hastaların hastanede ortalama kalış süreleri 2,47 gündü. 19 hastaya birden fazla bez hastalığı 

nedeniyle paratiroidektomi uygulanırken 298 hastaya tek adenom nedeniyle cerrahi yapılmıştır. Paratiroidektomi 

uygulanan 331 hastanın 66 sına tiroidde nodülleri olması nedeniyle tiroidektomi de eklenmiştir. 17 hastanın 5 ine 

paratiroid adenomunun olduğu tarafa tiroidektomi uygulanırken 12 sine paratiroide cerrahisi ile birlikte total 

tiroidektomi yapılmıştır. Bu hastaların 17 sinde papiller mikrokarsinom saptanmıştır (1mm-8mm). Yin aynı 

dönemde hastanemizde 3063 hastaya total tiroidektomi uygulanırken 450 sinde papiller karsinom teşhisi 

konulmuştur. 

Sonuç: Paratiroidektomi ile birlikte tiroidektomi yapılan hastalarda papiller karsinom görülme oranı diğer 

nedenlerle tiroidektomi uygulanan hastalara göre daha fazla saptanmıştır. Adenom cerrahisi planlanırken 

tiroddeki nodül yapısının da iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hiperparatiroidi, paratiroidektomi, papiller karsinom, total tiroidektomi 

 

SS-439 

IS PARATIROID ADENOMA THYROID A RISK FACTOR FOR 

THYROID PAPILLARY CARCINOMA? 

 
Introduction: Calcium metabolism is regulated by many mechanisms in the body. Parathyroid glands are the 

endocrine glands that secrete parathyroid hormone and regulate calcium-phosphorus metabolism. 

Overexpression of PTH is called hyperparathyroidism (HPT). Hyperparathyroidism and primary are classified as 

secondary, tertiary. Primary HPT (PHPT), parathyroid adenoma (80% - 85%), parathyroid gland hyperplasia 

(15-20%), or karisonoma (1%) secondary is seen. Secondary hyperparathyroidism is seen as a result of kidney 

failure, and tertiary is the result of autonomic regimen after transplant. 

Materials and methods: In this study, we aimed to present the results of patients who underwent surgery for 

parathyroid gland disorder between January 2010 and March 2019. 

Results: A total of 331 patients underwent parathyroid surgery due to parathyroid adenoma or hyperplasia. 61 of 

the patients were male and 256 were female. The mean age of the patients was 52, 9 years (male: 52 female: 53). 

The mean duration of hospital stay was 2.47 days. Parathyroidectomy was performed in 19 patients due to more 

than one gland disease. 
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Of the 331 patients who underwent parathyroidectomy, 66 had thyroid nodules, and thyroidectomy was also 

added. Thyroidectomy was performed in 5 of 17 patients with parathyroid adenoma and total thyroidectomy was 

performed in 12 patients with parathyroid surgery. Papillary microcarcinoma was detected in 17 of these patients 

(1mm-8mm). In the same period, 3063 patients underwent total thyroidectomy and 450 cases of papillary 

carcinoma were diagnosed in our hospital. 

Conclusion: The incidence of papillary carcinoma was higher in patients who underwent thyroidectomy with 

parathyroidectomy than in patients who underwent thyroidectomy for other reasons. In planning the adenoma 

surgery, the nodule structure of the thyroid should be well evaluated. 

Key words: Hyperparathyroidism, parathyroidectomy, papillary carcinoma, total thyroidectomy, 
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ÇOCUKLUK ÇAĞI LENFANJİOMLARIN BLEOMİSİN İLE TEDAVİSİ 

Salim Bilici*, Veli Avci**, Tülin Öztaş*, Muhammet Asena***, Kıymet Çelik*** 

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araş. Hast. Çocuk Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır 

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD, Van 

*** Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araş. Hast. Çocuk Sağlığı ve Hast. Kliniği, 

Diyarbakır 

 

Aim: Lenfanjyom, lenfatik sistemin konjenital malformasyonu olarak bilinir.  Lenfatik kanalların venöz sisteme 

hatalı bağlantıları, lenfatik dokuda anormal tomurcuklanma ve yeniden büyüme potansiyelini koruyan lenfatik 

sekestrasyon, hastalığın potansiyel nedenleri olarak öne sürülen teorilerdir. Morfolojik sınıflamaya göre 

makrokistik, mikrokistik ve miks tipleri vardır. Genel kabul görmüş bir kılavuz olmadığı için tedaviler bir 

klinikten diğerine değişmektedir. Birçok merkezden başarılı sonuçların yayınlanmasından sonra, bleomisin 

tedavisinin kullanımı artmıştır. Bu çalışmanın amacı, lenfanjiyomun ultrason eşliğinde intralesional bleomisin ile 

tedavisinin sonuçlarını sunmaktı. 

Gereç ve Yöntem: İntralezyonel bleomisin ile tedavi edilen 20 lenfanjiomlu hasta retrospektif değerlendirildi. 

Aseptik koşullar altında lokal anestezi ile   USG rehberliğinde 0,4-0,6 mg/ kg bleomisin enjekte edildi. Tedaviye 

yanıt, “mükemmel” (>% 90 küçülme), “iyi” (>% 50 küçülme) ve “zayıf yanıt” (<% 50 küçülme veya boyutta 

değişiklik yok) olarak derecelendirildi.  

Bulgular: Yirmi olgunun 11’i kız, 9’u erkek ve ortalama yaş 3,1 yıldı. Lenfanjiom, 8 olguda boyun’da, 7 olguda 

gövdede, iki olguda aksiller bölgede ve bir olguda boyundan mediasten ve retrofaringeal bölgeye uzanıyordu, bir 

olguda uyluk ön yüzünde ve bir olguda da bacak ön yüzündeydi.  Tedaviye yanıt. hastaların % 55'inde 

mükemmel, % 40'ında iyi, ve bir hastada da kötüydü.  

Sonuç: Bleomisin enjeksiyonu, vücudun tüm vücut yüzeyinde makrosistik ve miks tip lenfanjiyomlarının 

tedavisinde çok etkilidir. Daha önce ameliyat edilmiş ve daha sonra nüks veya eksik rezeksiyon gösteren olgular 

için de uygun bir seçimdir.  

Anahtar kelimeler: Lenfanjiom, Bleomisin, Skleroterapi 

 

SS-440 

THE TREATMENT OF LYMPHANGIOMAS WITH BLEOMYCIN IN 

CHILDHOOD 

Aim: Lymphangioma is defined as the congenital malformation of the lymphatic system.  Defective connections 

of lymphatic ducts to the venous system, abnormal budding of lymphatic tissue and lymphatic sequestration that 

maintains the potential for regrowth are theories that have been proposed as potential causes of the disease. 

According to morphological classification there are macrocystic, microcystic and mix types. Treatments vary 

from one clinic to another as there are no commonly accepted guidelines. After the publication of successful 

results from many centres the use of bleomycin treatment has increased. The aim of this study was to present the 

results of ultrasound-guided intralesional bleomycin treatment of lymphangioma.  

Material and Method: Retrospective evaluation was made of 20 patients with lymphangioma who were treated 

with intralesional bleomycin. Under local anesthetic and aseptic conditions, 0.4-0.6 mg per kg body weight of 

bleomycin was injected under USG guidance. The response was graded as “excellent response” (>90% 

reduction), “good response” (> 50% reduction in size) and “poor response” (< 50% reduction or no change in 

size).  

Results: 
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The 20 cases comprised 11 females and 9 males with a mean age of 3.1 years. The lymphangioma was located 

on the neck in 8 cases, on the trunk in 7 cases, on the axillary region in 2 cases, the mass extended from the neck 

to the mediastinum and retropharynx in 1 case, and was on the anterior surface of the thigh in 1 case and on the 

anterior surface of the leg in one patient. Excellent response   was seen in 55% of patients, a good response in 

40%, a poor response in one.  

Conclusion: Bleomycin injection is very effective for treatment for macrocystic and mixed type lymphangioma 

of the neck and on any other surface area of the body. It is an appropriate choice for cases who have previously 

undergone surgery and then show recurrence or incomplete resection. 

Key words: Lymphangioma, Bleomycin, Sclerotherapy 
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ÇOCUKLARDA PRİMER SPONTAN PNÖMOTORAKS; KLİNİK 

TECRÜBEMİZ 

Sabri Demir* 

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara 

 

Amaç:  Primer spontan pnömotoraks (PSP), daha çok önceden bilinen bir akciğer hastalığı olmayan sağlıklı 

adolesan çocuklarda görülür. Çalışmamızın amacı, kliniğimizde tedavi ettiğimiz PSP’lı çocuk hastalar ile ilgili 

klinik tecrübemizi paylaşmaktır. 

Gereç ve yöntem: Çalışmaya, kliniğimize Ocak 2011- Aralık 2018 yılları arasında, PSP tanısıyla yatırılıp tedavi 

edilen 25 hasta dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, pnömotoraks gelişen taraf, yatış gün sayıları, tedavi 

yöntemleri, nüks olup olmadığı ve diğer veriler retrospektif olarak hasta dosyaları incelenerek araştırıldı.  

Bulgular: Toplam 25 hastanın 21’i erkek (%86) ve 4’ü (%16) kız idi. Yaş ortalamaları 15.94 (Min:10, Mak:18 

Std.dev:2.09). Hastaların 15’inde sağ (%60), 10’unda (%40) sol tarafta pnömotoraks vardı. Hastaların dokuzu 

(%36) sigara içtiğini, on’u (%40) içmediğini belirtirken, altı’sı (%24) ise bilgi vermedi. İlk gelişlerinde bir hasta 

konservatif yaklaşım ile, yirmiüç’ü göğüs tüpü konularak su altı drenajı ile, bir’i ise göğüs tüpünden sonra 

torakotomi yapıldı. Hastaların yedisinde (%28) nüks görüldü.  Nüks görülen hastaların ikisine konservatif tedavi, 

üçüne göğüs tüpü takılarak, ikisine ise video-assisted thoracic surgery (VATS) ile bülektomi yapılarak tedavi 

edildi. Hastaların ortalama hastanede yatış süreleri 9.8 gün (Min:2, Maks:34, Std.Dev:8.03), göğüs tüplü kalma 

süreleri ise 10.5 gün (Min:3, Maks: 44, Std.Dev:10.6) idi. Hastaların yirmidördü (%96) hastaneye ani başlayan 

göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı ile başvururken, bir hasta (%4) ise geçmeyen öksürük şikayeti ile geldi. Tanı 

için görüntüleme tekniği olarak onaltı (%64) hastada sadece akciğer grafisi, dokuz (%36) hastada ise ilave olarak 

bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi.  BT çekilen hastaların sadece üçünde (%33.3) apekste bül tespit edildi. Tüm 

hastalarda ter testi çalışıldı ve hepsinde negatif sonuç elde edildi.  

Sonuç: Özellikle adölesan dönemindeki çocuklarda daha fazla görülen PSP’nin tedavisi, öncelikle göğüs tüpü ile 

su altı drenajıdır. Nüks eden veya dirençli olgularda ise torakotomi veya VATS ile bülektomi veya kaçak onarımı 

yapılmalıdır. Değişik kimyasal maddeler ile plöredezis denenmiş istenilen sonuç alınamamıştır. Çocuk hastalarda 

birinci tedavi seçeneği olarak göğüs tüpü yerleştirilmesini önermekle beraber, nüks eden ve göğüs tüpü ile yanıt 

alınamayan hastalarda torakotomi yerine VATS yapılmasını önermekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Primer Spontan Pnömotoraks,video-assisted thoracic surgery, torakotomi. 
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PRIMARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX IN CHILDREN;  

OUR CLINICAL EXPERIENCE 

Sabri Demir* 

*Health Sciences University, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research 

Hospital,  Department of Pediatric Surgery, Ankara, Turkey. 

 

Aim: Primary Spontaneous Pneumothorax mostly occurs in healthy adolescents with no previous pulmonary 

disease (PSP). The aim of our study is to share our clinical experience related to pediatric patients who have PSP 

and treated in our clinic. 

Methods: 25 patients were included to study who admitted to our clinic with the diagnosis of PSP and treated 

between January 2011 and December 2018. The age, gender, pneumothorax side, number of hospitalization day, 
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treatment method, recurrence, and other data were evaluated by assessing patients files retrospectively. 

Results: Of the 25 patients, 21 (86%) were male and 4 (16%) were female. The average age of patients was 

15.94 (Min:10, Mak: 18, Std.dev:2.09). 15 (60%) of the patients had right-sided and 10 (40%) had left-sided 

pneumothorax. Of the patients, nine (36%) were active smokers, while10 (40%) were not, and six (24%) did not 

give any information. On their first admission; one patient treated as conservative, while twenty-three treated by 

placing chest tube and underwater drainage, and thoracotomy was performed in one patient. Seven patients 

(28%) had recurrence. Two of them were treated as conservative, three treated by placing chest tube and 

underwater drainage, and in two patients bullectomy by video-assisted thoracic surgery (VATS). The average 

length of stay in hospitals was 9.8 days (Min:2, Max:34, Std.Dev:8.03), and the duration of chest tube stay was 

10.5 days (Min:3, Max: 44, Std.Dev:10.6). Twenty-four patients (96%) were admitted to the hospital with 

sudden onset chest pain and respiratory distress, while one  (4%)  with chronic cough. While only chest X-ray 

used for diagnosis in 16 patients, computed tomography (CT) was added in nine (36%) patients. By CT, In only 

three (33.3%) patients bullae were detected in the apex of the lung. Sweat test was performed in all patients and 

all of them were negative. 

Conclusion: The treatment of PSP, which is more prevalent in adolescents, is primarily chest tube placement. In 

patients with recurrence or resistant, bullectomy or leakage repairing should be done either by VATS or open 

thoracotomy. Pleurodesis has tried with different chemicals but the expected result could not be obtained. 

Although we recommend chest tube placement as the first treatment option in pediatric patients, we recommend 

VATS instead of thoracotomy in patients who have a recurrence and not respond to chest tube replacement. 

Keywords: Child, primary spontaneous pneumothorax, video-assisted thoracic surgery, thoracotomy. 
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HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU TANILI HASTALARIN KLİNİK 

ÖZELLİKLERİ 

*Aylin Reyhani
* 

*
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul 

 

Amaç: Huzursuz bacaklar sendromu (HBS), bacakları hareket ettirme dürtüsü ile karakterize, duysal-motor bir 

bozukluktur. Nadir bir hastalık olmadığı ancak tanısının atlandığı düşünülmektedir. Biz bu çalışmada, bu 

hastalığın demografik ve klinik özelliklerini belirlemeyi amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Nöroloji Polikliniği’ne 2016-2018 tarihleri arasında başvuran ve HBS tanısı ile en az bir sene 

izlenen 107 olgu çalışmaya dahil edildi. HBS tanısı, bacaklarda hareket etme ihtiyacına eşlik eden rahatsız edici 

bir duyum, yakınmanın hareketsizlik durumlarında ortaya çıkması veya artması, hareketle kısmi veya tam olarak 

geçmesi, akşam veya geceleri ortaya çıkması ile konuldu.  

Bulgular: Yaş ortalaması 57,3±12,9 (20-91) sene olan hastaların 75’i (%70,0) kadındı. Altmışaltı (%61,6) 

hastada duysal yakınmalar, 47(%43,9) hastada motor yakınmalar, 17(%15,8) hastada ağrı, 15(%14,0) hastada 

huzursuzluk tariflendi. Semptomlar yatarken tüm hastalarda, otururken 37(%34,5) hastada, yürürken 9(%6,5) 

hastada mevcuttu. Yakınmalar geceleri hastaların tamamında varken, gündüzleri 30(%28,0) hastada 

görülmekteydi. Hastaların şikayetleri 103(%96,2) hastada iki taraflı, 4(%3,7) hastada tek taraflıydı. 15(%14,0) 

hastada semptomlar üst ekstremitelerde de görülmekteydi. Serum ferritin düzeyleri 72 (%78,2) hastada 

75µg/L’nin altındaydı. 33(%30,8) hastada psikiyatrik hastalıklar, 30(%28,8) hastada hipertansiyon, 28(%26,1) 

hastada diyabetes mellitus, 18(%16,8) hastada hipotiroidi eşlik etmekteydi. En sık verilen tedavi olan 

pramipeksolu sırasıyla  gabapentin ve pregabalin takip etmekteydi. Olguların 88(%82,2)’i uykuya dalmada veya 

sürdürmede sıkıntı tarifledi. 

Sonuç: HBS genellikle tanısı atlanabilen ve yetersiz tedavi edilen bir hastalıktır. En sık psikiyatrik hastalıklar 

eşlik etmektedir ve çoğunlukla uyku bozukluğu görülür. Yaşam kalitesini ciddi düzeyde bozmaktadır. Düşük 

demir depolarının doldurulması HBS semptomlarını hafifletir.  

Anahtar kelimeler: Huzursuz bacaklar sendromu, uyku bozukluğu, yaşam kalitesi 

 

SS-443 

CLINICAL FEATURES OF THE PATIENTS WITH RESTLESS LEGS 

SYNDROME 
Aim: Restless legs syndrome (RLS) is a sensorimotor disorder characterized by an urge to move the legs. It is 

thought to be underestimated rather than being rare. We aimed to identify the demographic and clinical features 

of this syndrome.  

Methods: Data of 107 patients with a diagnosis of RLS  that attended to neurology outpatient clinic between 

2016 and 2018 and followed-up for at least one year were included. Diagnosis was made by an urge to move the 

legs accompanied by an unpleasent sensation, beginning or worsening during periods of inactivity, being 

partially or totally relieved by movement, occuring in the evening or in the night.   

Results: The mean age of the patients was 57,3±12,9 (20-91) years and 75(70%) of them were female. The most 

commonly reported symptoms were; sensory symptoms in 66(61.6%) patients, motor symptoms in 47(43.9%) 

patients, pain in 17(15.8%) patients, restlessness in 15(14.0%) patients. The symptoms were present in all of the 

patients when lying down, in 37(34.5%) patients when sitting and in 9(6.5%) patients when walking. All of the 

patients reported to have complaints at night while 30(28%) patients having during the day. The symptoms were 
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bilaterally in 103(96.2%) patients and unilaterally in 4(3.7%) patients. 15(14.0%)  patients had symptoms in 

upper extremities. Serum ferritin levels were below 75µg/L in 72(%78.2) patients. The associated medical 

features were psychiatric disorders in 33(30.8%) patients, hypertension in 30(28.8%) patients, diabetes mellitus 

in 28(26.1%) patients, hypothyroidism in 18(16.8%) patients. The most commonly prescribed drug was 

pramipexole followed by gabapentin and pregabalin respectively. 88(82.2%) patients reported to have difficulties 

in initiating or maintaining sleep.  

Conclusion: RLS is usually underdiagnosed and undertreated. The most common comorbid conditions are 

psychiatric disorders and there is usually sleep disturbance. It significantly impairs the quality of life. Repletion 

of iron stores diminishes the RLS symptoms.  

Key words: Restless legs syndrome, sleep, disturbance, quality of life 
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SS-444 

LOMBER RADİKÜLOPATİ AYIRICI TANISINDA MERALGİA 

PARESTETİKA 

Abdulbaki YÜCEER
 *
, Şükrü ORAL

** 

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji AD, Kırşehir 

**
Kayseri Şehir Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Kayseri 

 

Amaç: Meralgia parestetika (MP); uyluk anterolateralinde ağrı ve parestezi ile presente olan, lateral femoral 

kutanöz sinirin spina iliaka anterior superior’da tuzaklanması sonucu ortaya çıkan bir klinik tablodur. L2-3 sinir 

kökü kaynaklı şikayetlerde ayırıcı tanıda düşünülen meralgia parestetika sadece bu köke ait radiküler 

şikayetlerde değil, diğer sinir köklerine ait radiülopatilerinde de ayırıcı tanıda düşünülmelidir.  

Olgu: 46 yaşında bayan hasta 2 yıldır olan 6 aydır giderek artan ve 2 aydır da şiddetlenen sağ bacak dış yüzünde 

uyuşma ile sağ kalça ve sağ bacak dış-arka yüzünden bilek hizasına kadar yayılan ağrı şikayetleri ile tarafımıza 

başvurdu. Hastanın geliş VAS’ı 9 idi. Muayenesinde motor güçsüzlük tesbit edilmedi. Çekilen MRG’de sağ L5-

S1 ekstrüde disk hernisi izlendi. . Lomber disk hernisi için öncelikle medikal tedavi önerilen hastada meralgia 

parestetika da klinik düşünülerek yapılan yapılan EMG’sinde sağ meralgia parestetika (Amplitütd: 22.1 μVms, 

latans: 1,9 ms, hız: 52,6 m/s) + sağ S1 radikülopati tesbit edildi. Analjezik anti inflamatuar tedavisi verilen ve 

tedaviden fayda görmeyen hastaya lateral femoral kutanöz sinir blokajı planlanarak 3 ml %0,25 bupivacain ile 

depo-medrol uygulandı. Enjeksiyonla şikayetleri hafifleyen hasta izlemin ardından non steroid anti inflamatuar 

ilaç ve gabapentin 3x100 mg tedavisiyle VAS’ı 3 olarak hospitalizasyonun 3. gününde taburcu edildi. Hastanın 

B6 ve B12 değerleri normal olarak ölçüldü. Vücut kitle indeksi 32 idi.  

Resim 1: Lomber MRG (Sagittal ve L5-S1 aksiyel kesit) 

 

 

Tartışma: Meralgia parestetika ilk olarak 1895 yılında Bernhardt ve Roth tarafından tanımlanmış ve  Bernhardt-

Roth sendromu olarak da anılan uyluğun anterolateralinde ağrı ve parestezi ile seyretmektedir.  Lomber 

radikülopatisi olan hastalarda meralgia parestetika irdelenmesi ve şüphelenilmesi gereken bir klinik tablodur. 

Lateral femoral kutaneal sinir lumbal 2-3 sinir köklerinden köken alır. İliak fossada psoas majör adelesinin 

lateralinden çıkarak anterior superior iliak çıkıntı doğrultusunda kalçayı çaprazlar. İnguinal ligament altında 

uyluğa ilerleyerek 2 dal halinde uyluğun anteriorolateralinin duyusunu alır. Sinirin motor fonksiyonu yoktur. 

Obezite, sıkı kemer kullanımı, uzun süreli anormal oturma pozisyonları, artmış karın içi basınç (gebelik, assit, 

tümör), kalça eklemi patolojileri ve kolon ile retroperitoneal lezyonlar sebeplerdendir. Tuzaklanmalarda 

karıncalanma, soğukluk, yanma ve şimşek çakma tarzında ağrılar vardır. Supin ve dik durma ile ağrıları azalır. 

Ayırıcı tanıda ikinci ve üçüncü lomber sinir köklerini içeren femoral nöropati ve radikülopati önemlidir. Lomber 

dejeneratif hastalıklar klinik pratiğimizde giderek daha fazla görülen patolojilerdir. Obezitenin artışı ve beklenen 
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yaşam süresinin artışı ile daha sık görülmektedir. Lomber radikülopati klinik tanısı alan hastalarda MRG'de disk 

patolojisi olsa da, semptomlar lateral femoral kutanöz sinir dağılım alanına uyuyorsa meralgia parestetika ayırıcı 

tanısında akılda bulundurulmalıdır. Eğer nörolojik muayenede motor ve refleks defisiti yoksa ve semptomlar 

kalça ekstansiyonu ile şiddetleniyorsa, Lateral formal kutanöz sinir bloğu da semptomlarını hafifletiyorsa 

meralgia parestetika tanı düşünülmelidir.  

Sonuç: L2-3 sinir kökü kaynaklı şikayetlerde ayırıcı tanıda düşünülen meralgia parestetika sadece bu köke ait 

radiküler şikayetlerde değil, diğer sinir köklerine ait radiülopatilerinde de ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Tanısı ve 

tedavisi kolay olan bu klinik tablonun ayırıcı tanısı ile başarısız omurga cerrahisi, geçmeyen ağrı ve uyuşukluk 

şikâyetlerinin önüne geçilmiş olacak ve tanı, tedavi için istenecek gereksiz tetkiklerin önüne geçilmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Meralgia parestetika, lateral femoral kutanöz sinir, lomber radikülopati. 

 

SS 444 

MERALGIA PARESTHETICA IN THE DIFFERENTIATING 

DIAGNOSIS OF LUMBAR RADICULOPATHY 
Introduction: Meralgia paresthetica, presenting with pain and paresthesia in the anterolateral aspect of the thigh, 

trapping the lateral femoral cutaneous nerve in the spina iliaka anterior superior. Meralgia paresthetics, which is 

considered in the differential diagnosis of L2-3 nerve root symptoms, should be considered not only in radicular 

complaints of this root but also in radiulopathies of other nerve roots. 

Case: A 46-year-old female patient presented to our clinic with complaints of pain extending to the knee-level 

from the right buttock and right leg's external-back due to numbness on the outer face of her right leg which had 

been increasing rapidly for the last 2 months for the last 2 months. The patient's arrival VAS was 9. No motor 

weakness was detected in her examination. MRI revealed L5-S1 disc herniation. In the EMG, patient who 

recommended surgery for lumbar disc herniation, the right meralgia paresthetica was considered. (Amplitudes: 

22.1 μVms, latancies: 1,9 ms, speed: 52,6 m/s) Analgesic anti-inflammatory treatment was given to the patient 

who did not accept the lumbar surgical treatment. A lateral femoral cutaneous nerve blockade was planned for 

the patient who did not benefit from the treatment and 3 ml of bupivacain and depo medrol was applied. The 

patient was discharged from the hospital on the third day of hospitalization with VAS in 3 with non-steroidal 

anti-inflammatory drug and gabapentin 3x100 mg treatment. B6 and B12 values of the patient were measured as 

normal. Body mass index was 32. 

Discussion: Meralgia paresthetics was first described by Bernhardt and Roth in 1895 and pain and paresthesia in 

the anterolateral aspect of the thigh, also referred to as Bernhardt-Roth syndrome. In patients with lumbar 

radiculopathy, meralgia paresthetics is a clinical condition that should be examined and suspected.  

Lateral femoral cutaneous nerve originates from lumbal 2-3 nerve roots. The iliac fossa crosses the hip in the 

anterior superior iliac crest from the lateral of the psoas major muscle. He proceeds to the thigh under the 

inguinal ligament and receives the sensation of anteriorolateral of the thigh in 2 branches. The nerve has no 

motor function. Obesity, tight belt use, long-term abnormal sitting positions, increased intra-abdominal pressure 

(pregnancy, ascites, tumor), hip joint pathologies and retroperitoneal lesions with the colon are the reasons.  

There are tingling, coldness, burning and lightning flashes in the traps. Supine and aches less with upright 

standing. In differential diagnosis, femoral neuropathy and radiculopathy involving the second and third lumbar 

nerve roots are important. Lumbar degenerative diseases are more common pathologies in our clinical practice. It 

is more common with increasing obesity and increasing life expectancy. Although patients with lumbar 

radiculopathy have a disc pathology in MRI, meralgia should be kept in mind in the differential diagnosis of 

paresthetics if the symptoms match the lateral femoral cutaneous nerve distribution area.  If the motor and reflex 

deficits are not present in the neurological examination and the symptoms are exacerbated by hip extension, then 

the diagnosis of meralgia paresthetics should be considered if the LFKS block attenuates its symptoms.  With the 

diagnosis and treatment of this clinical picture, the differential diagnosis of unsuccessful spinal surgery, pain and 

lethargy will be prevented. 
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Conclusion: Meralgia paresthetics, which is considered in the differential diagnosis of L2-3 nerve root 

symptoms, should be considered not only in radicular complaints of this root but also in radiculopathies of other 

nerve roots. With the diagnosis and treatment of this clinical picture, the differential diagnosis of unsuccessful 

spinal surgery, pain and lethargy will be prevented. Diagnosis and treatment of this clinical picture, which is 

easy to diagnose is important because of differential diagnosis and preventing unsuccessful spinal surgery, 

exceeding pain and numbness. Unnecessary investigations will be will be prevented. 

KeyWords: Meralgia paresthetica, lateral femoral kutanöz nerve, lumber radiculopathy. 
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SS-446 

AMBULATUAR HASTANE MÜRACAATLARINDA BAKTERİYEMİ 

TANISI KONAN HASTA POPULASYONUNUN DEMOGRAFİK 

DAĞILIM VE DESENLERİ: ÇIKARDIĞIMIZ DERSLER 

Dilek DÜLGER* 

*Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. 

 

Amaç: Hastane kökenli bakteriyemilerde klinik dağılımı ve tanımlayıcı desenleri ortaya koymak.  

Materyal Method: Retrospektif dizayn edilmiş olup, yaş, cinsiyet ve bakteriyemi tanısı konan klinik dağılımları 

irdelenerek bakteriyeminin demografik desenleri incelendi.  Bağımsız değişkenler arası fark Kolmogrov Smirov 

testi sonucuna göre sürekli değişkenler için bağımsız gruplarda student-t test seçilirken, dikotom değişkenlerde 

ki kare veya gereği  halinde  Fischer’in  kesin testi  kullanılmıştır.  

Bulgular: Toplam olgu sayısı 638’dir.328 olgu kadın, 310 olgu erkekti. Ortalama yaş: Her iki cinsiyette 

40.52±18,6[Min:5 yaş, Maks:94 yaş], erkeklerde 39.1±18.9 yıl, kadınlarda: 41.9±18.3 yıl (p:0.057) , cinsiyete 

göre yaş ortalamaları arasında  her ne kadar  erkekler  daha  genç olsa da  fark saptanamadı. 45 olgu pediatrik 

yaşta olup, 593 olgu erişkin yaş grubundaydı. Pediatrik yaş grubunun 19 ‘u kız çocuğu,  26 tanesi erkek 

çocuğuydu. Yapılan univariate analizde pediatrik yaş grubu ve erişkin yaş grubu arasında cinsiyet dağılımı 

açısından farkı saptanamadı(p=0.258).Ayrıca pediatrik yaş grubunda belirgin olarak bakteriyemi olguları acil 

servis kaynaklıydılar. Acil servis42(%93.3)vs plastik cerrahi 3 (%6.7)(p<0.05). Erişkinler bakımından klinik 

dağılımda en önde gelen acil servis olsa da 410 olgu(%69.1) yüzde olarak pediatrik yaş grubuna göre daha az 

sıklıktaydı. Erişkinlerde sırasıyla diğer klinikler;170 plastik cerrahi(%28.7),6(%1)olgu sağlık bakım hizmetleri,3 

olgu kolaylık polikliniği(%0.5),  2olgu(%0.3)enfeksiyon hastalıkları,1‘er olgu;  Kalp damar cerrahisi, iç 

hastalıkları ve 1 olguysa enjeksiyon polikliniğindendi(% 0.2).Mortaliteyle sonuçlanan olgu yoktu. Pediatrik yaş 

grubunda erişkin yaş grubuna göre acil polikliniğinden konan bakteriyemi tanılarının daha baskın olduğu 

görüldü. Bu çalışmada özellikle acil polikliniğinden bakteriyemi tanısının anlamlı derecede çok daha fazla 

sisteme girildiği ve pediatrik yaş grubunda da aynı tanıyla acil polikliniğinden girişin daha yüksek oranda  

gerçekleşmesini bununla  beraber  enterasan biçimde cerrahi ve dahili branşlar arasında genel cerrahi, ortopei, 

dahiliye gibi ana branşları geçerek plastik cerrahinin bakteriyemi tanısının girildiği ikinci  sıradaki klinik olduğu 

özlendi. 

Sonuç: Ayaktan müracaatlarda bakteriyemi ön tanısı için  acil polikliniğinin   diğer  polikliniklerden  çok daha  

fazla  ön plana  çıkmasını triaj sisteminin etkinliği ve  hasta yoğunluğu açısından ileri çalışmalarla irdelenmesi 

gerektiğine inanıyoruz 

Anahtar Kelimeler: Bakteriyemi, ambulatuvar, hasta paternleri, demografik dağılım 

 

SS-446 

DEMOGRAPHIC DISTRIBUTION AND PATTERNS OF PATIENT 

POPULATION DIAGNOSED WITH BACTEREMIA IN AMBULATORY 

HOSPITAL APPLICATIONS: LEARNING OF EXPERIENCES 

 

Aim:To demonstrate clinical distribution and descriptive patterns in bacterial infections of hospital origin. 

Material and Method: Retrospectively, the records of patients diagnosed with clinical bacteremia at The 29 

May State Hospital were examined. According to Kolmogrov Smirnov test of normality; Student-t-test used . 

Chi-square test  or Fischer exact tests were used for binary variables. 
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Results: The total number of cases was 638.Mean age:40.52±18.6[Min:5years,Max:94years] in both genders, 

39.1±18.9years in males and 41.9±18.3 years in females(p:0.057).No difference was found between the average 

age of sex,although males were younger. 45 cases were in pediatric age and 593 cases were in adult age group.19 

of the pediatric age group were female and 26 were male.In the univariate analysis, there was no difference 

between the pediatric age group and adult age group in terms of gender distribution(p = 0.258).Additionally,  the 

cases of bacteremia were arised from emergency services,in pediatric age group[Emergency department 

42(93.3%) vs plastic surgery3(6.7%)(p<0.05)].Although it was the most prominent emergency service in terms 

of adults, 410cases(69.1%)were less frequent than the pediatric age group.Other clinics in adults were 170 

plastic surgery(28.7%),6(1%)cases health care services, 3 cases of convenience polyclinics(0.5%),2cases(0.3%) 

infectious diseases,1case;Cardiovascular surgery was related to internal diseases and1case to injection 

polyclinic(0.2%).There were no cases with mortality.In the pediatric age group, the diagnosis of bacteremia was 

higher than that of the adult age group.Especially the diagnosis of bacteremia from the emergency polyclinic was 

much more entered into the system and it was found that the rate of entry from the emergency department was 

higher in the pediatric age group.In terms  of  bacteremia;The plastic surgery clinic have  got  the  more  higher  

rate  than the from general surgery, orthopedics, internal medicine, such as major branches .The plastic  surgery 

is  second  for  bacteremia  diagnosis. 

Conclusion: For the diagnosis of bacteremia in outpatient admissions;We believe that the dominance of 

emergency department should be examined much more effectively than other polyclinics and further studies 

should be done in terms of the efficiency of the triage system and patient density. 

Key words: Bacteremia, ambulatory, patient patterns, demographic distribution 
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ENFEKSİYÖZ SPONDİLODİSKİT: 85 OLGUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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*
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Van 
*
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kırşehir 

 

Amaç: Spinal enfeksiyonlar içerisinde en sık karşılaşılanı spondilodiskitlerdir. Tüberküloz spondilodiskit (TS), 

piyojenik spondilodiskit (PS) ve brusella spondilodiskiti (BS) enfeksiyöz spondilodiskitlerin üç önde gelen 

nedenlerindendir. Çalışmamızda enfeksiyoz spondilodiskit tanılı hastaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde 2009-2016 yıllarında spondilodiskit tanılı 85 olgu incelendi. Olguların yaş, 

cinsiyet, komorbit durumları, radyolojik bulguları kaydedildi, etkene göre bruselloz, tüberküloz ve piyojenik 

olarak üç gruba ayrıldı. Semptom ve bulgulara ek Brucella tüp aglütinasyonu ≥1/160 ve/veya Brucella üremiş 

olan olgulara BS tanısı konuldu. Doku örneklerinde ARB saptanan ve/veya tüberküloz PCR pozitifliği ve/veya 

M.tuberculosis üremesi olan ve/veya kazeifiye granülomatoz iltihap olan veya klinik-radyolojik bulguları 

tüberkülozu düşündüren ve PPD testi pozitif olgular TS olarak değerlendirildi. Diğer bakteriyel etken üreyen 

veya uygulanan ampirik antibiyotik tedavisine dramatik yanıt alınanlar PS olarak kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmamızdaki 85 olgunun 55’i erkek, yaş ortalaması 49 idi. Olguların 46’sı (%54.10) BS, 32’si 

(%37.6) PS, 7’si (%8.3) ise TS tanısı aldı. Ortalama yakınma süresi 66 gün idi. Klinik olarak bel/sırt ağrısı 84 

olguda (%98.8), terleme 53 olguda (%62.3), ateş 47 olguda (%55.3) mevcuttu. Lokal hassasiyet 75 olguda 

(%88.2) saptandı. PS olgularının 15’inde (%17.6) cerrahi öykü mevcuttu. Kültür pozitifliği 13 olguda (%15.3) 

mevcuttu; kan kültürü 6 olguda (%7.1), apse kültürü 4 olguda (%4.7), mikobakteri kültür pozitifliği 3 olguda 

(%3.6) mevcuttu. BS tanılı olguların tamamında aglütinasyon testi pozitifliği mevcuttu. TS olgularının 6’sında 

(%85.7) PPD pozitifliği, 4 olguda (%57.1) tbc PCR pozitifliği, ikisinde kazeifiye granülomatoz inflamasyon 

izlendi. Radyolojik olarak en sık lomber (%57.7) ve lumbosakral tutulum (%23.5) izlendi. Toplam 54 olguda 

(%63.5) apse izlendi (Epidural apse 20, paravertebral apse 17). Genel olarak BS olgularında epidural, TS 

olgularında psoas, PS olan olgularda paravertebral apse izlendi. 

Sonuç: Çalışmamızda enfeksiyöz spondilodiskit nedenlerinden en sık endemik olan bruselloz görülmüştür. 

Spondilodiskit tanısı konan hastalarda öncelikle bruselloz olmak üzere enfeksiyöz nedenler araştırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Tüberküloz, Spondilodiskit 
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INFECTIOUS SPONDYLODISCITIS: EVALUATION OF 85 CASES 
Introduction: Spondylodiscitis is the most common spinal infection. Tuberculous spondylodiscitis (TS), 

pyogenic spondylodiscitis (PS) and brucellosis spondylodiscitis (BS) are three leading causes of infectious 

spondylodiscitis. The aim of this study was to evaluate the patients with infectious spondylodiscitis. 

Materials and Methods: 85 cases with spondylodiscitis were evaluated in our clinic between 2009-2016. Age, 

gender, comorbid status and radiological findings of the cases were recorded, and brucellosis, tuberculosis and 

pyogenic were divided into three groups. Additional Brucella tube agglutination symptoms ≥1 / 160 and / or 

Brucella were found to be diagnosed with BS. Tissue samples with and / or tuberculosis PCR positivity and / or 

M.tuberculosis uremia and / or with tuberculosis inflammation, or clinical-radiological findings suggesting 

tuberculosis and PPD test positive cases were evaluated as TS. Cases in which other bacteria were isolated or 

those who responded dramatically to empirical therapy were considered as PS. 

Results: 55 of the 85 patients were male and the mean age was 49 years. 46 (54.10%) of the cases were 

diagnosed as BS, 32 (37.6%) were diagnosed as PS, and 7 (8.3%) as TS. Clinically, waist / back pain was present 
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in 84 patients (98.8%), sweating in 53 cases (62.3%) and fever in 47 patients (55.3%). Local sensitivity was 

found in 75 cases (88.2%). Fifteen (17.6%) of the PS cases had a surgical history. Culture positivity was present 

in 13 cases (15.3%); blood culture was present in 6 cases (7.1%), abscess culture was present in 4 (4.7%), 

mycobacterial culture was positive in 3 (3.6%). Agglutination test positivity was present in all patients with BS. 

Six of the TS cases (85.7%) had PPD positivity, 4 patients (57.1%) had PCR positivity, and two cases had 

caseative granulomatous inflammation. The most common radiological findings were lumbar spine (57.7%) and 

lumbosacral involvement (23.5%). Abscess was observed in 54 patients (63.5%) (Epidural abscess 20, 

paravertebral abscess 17). In general, epidural in BS cases, psoas in TS, and paravertebral abscess in patients 

with PS were observed.  

Conclusions: Endemic brucellosis was the most common cause of infectious spondylodiscitis. In patients 

diagnosed with spondylodiscitis, infectious causes, primarily brucellosis, should be investigated. 

Key words: Brucellosis, Tuberculosis, Spondylodiscitis 



 

 626 
 

SS-448 

KONJENİTAL DİYAFRAGMA HERNİSİ: 5 OLGU SUNUMU 
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SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 

Acil BD, Ankara 

 

Giriş: Konjenital diyafragma hernileri, diyafragma kasının zayıflığından kaynaklanan ve prenatal dönemde 

gelişerek abdomendeki organların göğüs boşluğuna geçmesiyle oluşmaktadır. Bu durum oldukça nadir 

görülmekle birlikte en sık yenidoğan döneminde bulgu verir. %5 -10 olgu geç dönemde tanı almaktadır.  Bu 

çalışmada bir çocuk acil servisine çeşitli sebeplerle başvuran ve diyafragma hernisi tanısı alan hastalar ile ilgili 

deneyimlerimizi aktardık. 

Olgu: 01.01.2018-01.01.2019 yılları arasında farklı sebeplerle SBÜ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisine başvuran ve yapılan detaylı inceleme sonrası 

diyafragma hernisi tanısı konulan 5 olgunun dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların başvuru 

yakınmaları, tanı yöntemleri, eşlik eden diğer anomaliler değerlendirildi. 

Hastaların başvuru yaşları 3 ay, 4ay, 17ay, 30 ay ve 156 ay idi. Hastaların 3’ü erkekti. Başvuru yakınmaları 

öksürük, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısıydı. Tüm olguların akciğer radyografileri çekilmiş ve diyafragma 

hernisi tanısı grafi ile doğrulanmıştır. Defekt 4 olguda sol tarafta, 1 olguda ise sağda saptanmıştır. Bir hastada 

eşlik eden Down Sendromu tanısı mevcuttur. Hastalar tanı konulduktan sonra pediatrik cerrahi bölümüne 

devredilmiştir. 

Tartışma: Diyafragma hernileri yenidoğan döneminden sonra da teşhis edilebilir ve bu hastalar daha iyi 

prognoza sahiptir. Ek anomali oranı nörolojik ve kardiyak defektler şeklinde %20 ile %50 arasında 

değişmektedir. Konjenital diyafragma hernileri yenidoğan döneminde tanı alamazsa; tekrarlayan solunum 

sıkıntısı, pnömoni, ampiyem, mide volvulusu gibi acil klinik tablolar ile başvurabilirler.   

Sonuç: Nadir görülmekle birlikte semptomların açıklanamadığı durumlarda kongenital diyafragma hernisi 

ayırıcı tanıda akla getirilmelidir. Kolayca temin edilebilen bir akciğer grafisi ile tanıya gitmek mümkün 

olabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Diyafragma hernisi, Çocuk Acil, Solunum Sıkıntısı 

 

SS-448 

CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA; 5 CASES 
Aim: Diaphragmatic muscle insufficiency that leads to replacement of intraabdominal organs into the thoracic 

cavity usually develops in prenatal period and called as Congenital diaphragmatic hernia. Although the disease in 

uncommon, almost all cases have positive signs in the newborn period. %5 -10 of cases are late diagnosed. We 

aimed to present our experience about 5 cases who are admitted to the pediatric emergency department with 

varying complaints.  

Cases: The patients records were evaluated retrospectively who had admitted to the Pediatric Emergency 

department of Dr Sami Ulus Training and Research Hospital between 2018 to 2019 by different complaints and 

diagnosed as diaphragmatic hernia after a detailed examination.  There were 5 patients and the complaints on 

admittance, diagnostic workup and concomitant anomalies were evaluated from hospital records.   

The age of patients on admittance were 3, 4, 17, 30 and 156 months respectively. 3 of the patients were boys 

while 2 of them were girls. Patients had complaints of cough, nauseating, vomiting and stomach ache. All 

patients had chest x rays and pediatric physicians suspected about hernia than after reporting of the x rays by 

radiologists, all patients were diagnosed as diaphragmatic hernia. 4 patients had diaphragmatic defects in left 

side while one patient had in right side.  Only one patient had concomitant down syndrome. All patients were 
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transferred to pediatric surgery department after diagnoses. 

Discussion: Although diaphragmatic hernias are usually diagnosed in newborn period, a limited number of 

patients may have late diagnosis and the disease has good prognosis in these patients. If these patients are not 

diagnosed in newborn period, these patients may present to emergency department with repetitive lower 

respiratory diseases, pneumonia, empyema or gastrointestinal symptoms as nauseating, vomiting, gastric 

volvulus.   

Conclusion: The diagnosis must be considered in patients with these complaints although the disease in not 

common. The diagnosis can be made with a chest x ray which can be easily obtained. 

Keywords: Diaphragmatic Hernia, Pediatric Emergency, Respiratory Distress 
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FARKLI KANSER HÜCRELERİNDE PD-L1 GEN EKSPRESYON 

PROFİLLERİ 

Levent ELMAS
*
, Seda SABAH ÖZCAN

**
 

*
Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, Denizli, TÜRKİYE 

**
Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, Yozgat, TÜRKİYE 

 

Amaç: İmmün kontrol noktası moleküllerinin tümör dokularında yüksek oranda eksprese edildiği ve tümör 

mikroçevresinde immün baskılayıcı koşulların oluşturulmasında kullanılabileceği ortaya konmuştur. Sitotoksik 

T-lenfosit-ilişkili protein-4 (CTLA-4) ve ve programlı hücre ölümü-1 (PD-1), tümörle ilişkili immünsupresyon 

mekanizmalarında rolü olan en önemli immün kontrol noktası molekülleridir. PD-1, aktive T hücrelerinin, B 

hücrelerinin ve doğal öldürücü hücrelerin yüzeylerinde eksprese edilir. PD-L1/PD-L2 aracılığı ile inhibitör 

sinyaller gönderir. PD-1’in bir ligandı olan PD-L1 ekspresyonu, tümör stroma ve infiltratif immün hücrelerinde 

gerçekleşmektedir. PD-L1 ekspresyon düzeylerinin ileri kanser evresi ve kötü prognoz ile korele olduğu 

bildirilmiştir. Tümör mikroçevresinde, PD-L1 ekspresyonu, T hücrelerinin tümör dokusuna nüfuz etmesi ile 

üretilen enflamatuar sitokinlere yanıt olarak tümör hücreleri ve stromal hücreler üzerinde indüklenir. Bu nedenle, 

tümör lezyonlarında PD-L1 ekspresyonu, kanserde immün düzenlemenin önemli bir mekanizmasıdır. Amacımız, 

değişik tipteki kanser hücrelerinin PD-L1 ekspresyonunu mRNA düzeyinde belirlemektir.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, insan küçük hücre dışı akciğer kanser hücresi H1299, pankreas kanser hücresi 

MiaPaCa-2 ve nöroblastom hücresi SHSY5Y kullanılmıştır. Hücreler, 6-kuyucuklu plakalara ekilmiş ve 24 saat 

inkübasyona bırakılmıştır. 24 saatin sonunda, hücrelerden Trizol yardımı ile RNA izolasyonu gerçekleştirilmiş ve 

ticari kit yardımı ile cDNA sentezi yapılmıştır. Hücrelerin PD-L1 mRNA ekspresyonu, gerçek-zamanlı PCR 

yöntemi ile kantitatif olarak belirlenmiştir. Her bir hücredeki PD-L1 ekspresyon profilleri, gliseraldehit 3-fosfat 

dehidrojenaz (GAPDH) house-keeping geni referans alınarak analiz edilmiştir.  

Bulgular: Analiz sonucunda, PD-L1 ekspresyonunu sırasıyla H1299, SHSY5Y ve MiaPaCa-2 yüksek olarak 

bulduk.  

Sonuç: Elde ettiğimiz ön veriler ışığında, in vitro olarak kullanılan kanser hücrelerinde PD-L1 ekspresyon 

profillerinin belirlenmesi, bu alanda yapılacak olan çalışmalara katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: PD-L1, Kanser, Gerçek-zamanlı PCR 

 

SS 449 

PD-L1 GENE EXPRESSION PROFILES IN DIFFERENT CANCER 

CELLS 
Introduction: It has been demonstrated that immunostimulatory molecules are highly expressed in tumor tissues 

and can be used to generate immunosuppressive conditions in the tumor microenvironment. Cytotoxic T-

lymphocyte-related protein-4 (CTLA-4) and programmed cell death-1 (PD-1) are the most important immune 

checkpoint molecules involved in tumor-associated immunosuppression mechanisms. PD-1 is expressed on the 

surface of activated T cells, B cells, and natural killer cells. It sends inhibitory signals via PD-L1 / PD-L2. PD-

L1, a ligand of PD-1, is expressed in tumor stroma and infiltrative immune cells. PD-L1 expression levels were 

reported to correlate with advanced stage of cancer and poor prognosis. In the tumor microenvironment, PD-L1 

expression is induced on tumor cells and stromal cells in response to inflammatory cytokines produced by T cells 

penetrating into tumor tissue. Therefore, PD-L1 expression in tumor lesions is an important mechanism of 

immune regulation in cancer. Our aim is to determine PD-L1 mRNA expression of different types of cancer 

cells. 

Material and Methods: Human non-small cell lung cancer cell H1299, pancreatic cancer cell MiaPaCa-2 and 

neuroblastoma cell SHSY5Y were used in our study. Cells were seeded 6-well culture plates and incubated for 

24 hours. After 24 hours, RNA isolation was performed from the cells with Trizol reagent and cDNA synthesis 

was performed with the commercial kit. PD-L1 mRNA expression of cells was quantitatively determined by 
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real-time PCR method. PD-L1 expression analysis of each cells were analysed using the glyceraldehyde 3‐

phosphate dehydrogenase (GAPDH) house‐keeping gene as the reference.  

Results: Results showed that the highest expression levels were seen in H1299, SHSY5Y and MiaPaCa-2 cells, 

respectively.  

Conclusion: In the light of the preliminary data that we obtained, the determination of PD-L1 expression 

profiles in cancer cells contribute to the studies in this area. 

Key words: PD-L1, Cancer, Real-time PCR 
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SPLENEKTOMİ TECRÜBELERİMİZ 

Murat Kazım Kazan* 

*SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Antalya 

 

Amaç: Splenektomi farklı endikasyonlarla genel cerrahi pratiğinde sıklıkla uygulanmakta olan bir prosedürdür. 

En sık hematolojik hastalıklar (ITP, herediter sferositoz, hemosiderozis, talasemi...), travma, lenfoma, malignite 

cerrahisinin komponeneti olarak ve iyatrojenik yaralanmalar gibi sebeplerle uygulanmaktadır.  

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak 2009-2019 yılları arasında merkezimizde gerçekleştirilen splenektomi 

vakaları incelenmiştir. Hastane bilgi işletim sistemi üzerinden, retrospektif olarak splenektomi uygulanan hasta 

dosyaları tarandı. 

Bulgular: 195 erkek 142 kadın olmak üzere çeşitli nedenlerle 337 hastaya splenektomi uygulanmıştır. 67’si 

laparoskopik 270’si açık cerrahi yöntemle tamamlanmıştır. Vakaların yaş ortalaması 42 olup ortalama yatış 

süreleri 6,49 gün olarak saptanmıştır. Laparoskopik tamamlanan vakaların hastanede ortalama kalış süresi 3,4 

gün iken bu süre açık cerrahide 7,3 güne uzamaktadır. 54 hastaya travma nedeniyle splenektomi uygulanırken 10 

hastaya iatrojenik travma nedeniyle splenektomi yapılmıştır. Postoperatif patoloji raporları incelendiğinde 12 

hastaya lenfoma nedeniyle, 10 hastaya kist hidatik nedeniyle splenektomi yapıldığı görülmüştür. Geriye kalan 

251 hastaya dalağın diğer patolojileri ( hemosiderozis, ITP, malignite cerrahisinin komponenti…) nedeniyle 

splenektomi uygulanmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde laparoskopik splenektomi sonrası hastane yatış 

süremiz Liu ve arkadaşlarının 44 çalışmayı değerlendirdiği ve 2019’da yayımlanan çalışmasında belirttiği (1) 1 

ila 11 gün aralığında kalmaktadır. Yıllara göre travmaya bağlı olarak yapılan splenektomi sayılarımız 

incelendiğinde henüz istatistiksel çalışma yapılmamış olmakla beraber, son 3 yılda geçmiş yıllara oranla azalma 

olduğu görülmüş olup bu durum dünya geneli ile benzerlik göstermektedir. Bu durumun özellikle tomografiye 

erişimin eskiye nazaran kolay ve hızlı olmasının bir sonucu olabileceği düşünülmektedir. Diğer dikkat çekici 

tespitimiz ise, kitabi bilgi olarak parsiyel splenektomi anlatılsa ve teknik olarak tanımlansa da pratiğimizde pek 

uygulanmadığıdır. Taranan süreçte merkezimizde sadece 1 vakaya parsiyel splenektomi yapılmıştır. Vaka 

incelendiğinde hastanın bilobule dalağı olduğu ve üst pol de yaralanma olduğu anlaşılmıştır. 

Sonuç: Dalak travmalarında non-operatif tedavi eğilimi giderek artmakla birlikte opere edilen hastalarda 

ağırlıklı olarak total splenektomi uygulanmaktadır. Kapsüllü mikroorganizmalara karşı aşılama gerekliliği, 

asplenik hastalardaki bakteriyel sepsis riski, trombositoz ve diğer vasküler komplikasyonlar nedeniyle dalağın 

vücut için önemi unutulmamalı ve mevcut imkanlar dahilinde, hastayı riske sokmayacak şekilde korunması 

yönünde farkındalık oluşması gerektiğini düşünmekteyiz.   

Referanslar: 1.Liu, Gangshan, and Ying Fan. "Feasibility and Safety of Laparoscopic Partial Splenectomy: A 

Systematic Review." World journal of surgery (2019): 1-14. 

Anahtar Kelimeler: Splenektomi, dalak, travma.  
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OUR SPLENECTOMY EXPERIENCES 
Introduction: Splenectomy is a procedure that is frequently used in general surgery practice with different 

indications. It is most commonly applied for reasons such as hematological diseases (ITP, hereditary 

spherocytosis, hemosiderosis, thalassemia ), trauma, lymphoma, as a component of malignancy surgery and 

iatrogenic injuries.  

Methods: The cases of splenectomy performed in our center between 2009-2019 were examined retrospectively. 

The patient files were retrospectively reviewed by the hospital information system. 

Results: Splenectomy was performed on 337 patients for 195 male and 142 female patients. 67 laparoscopic and 

270 were completed with open surgical method. The mean age of the patients was 42 and the mean 
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hospitalization period was 6.49 days. The average length of hospital stay was 3.4 days for laparoscopic 

completed cases and this period increased to 7.3 days in open surgery. 54 patients underwent splenectomy for 

trauma and 10 patients underwent splenectomy for iatrogenic trauma. When postoperative pathology reports 

were examined, splenectomy was performed in 12 patients due to lymphoma and in 10 patients due to hydatid 

cyst. The remaining 251 patients underwent splenectomy because of other pathologies of the spleen 

(hemosiderosis, ITP, component of malignancy surgery). When the results were evaluated, the duration of 

hospitalization after laparoscopic splenectomy was similar to Liu et al.’s results published in 2019 that evaluated 

44 studies (1),  and remained in the range of 1 to 11 days. Splenectomy operation performed according to the 

trauma has not been studied statistically yet but it seems there has been a decrease in the number of 

splenectomies in the last 3 years compared to the previous years. This is thought to be a result of the fact that 

access to tomography is easier and faster than before. Another remarkable finding is, although partial 

splenectomy is described and technically defined, it is not much practiced. In only one case partial splenectomy 

was performed in our center during the period. When the case was examined, it was found that the patient had a 

bi-lobule spleen and the upper pole was injured. 

Conclusion: Although the incidence of non-operative treatment is increasing in splenic traumas, total 

splenectomy is performed in patients who are operated. Because of the need for vaccination against encapsulated 

microorganisms, the risk of bacterial sepsis in asplenic patients, thrombocytosis and other vascular 

complications, the importance of the spleen for the body should not be forgotten and we think that awareness 

should be maintained for partial splenectomy in a way that does not put the patient at risk. 

References: 1.Liu, Gangshan, and Ying Fan. "Laparoscopic Partial Splenectomy: A Systematic Review." World 

journal of surgery (2019): 1-14. 

Keywords: Splenectomy, spleen, trauma. 
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YAŞLI KADINLARDA KOL KAS ALANI (AMA) VE BESLENME 

DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Tufan ULCAY* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi AD.  

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı 65 yaş üstü kadınlarda üst kol kas kitlesi ile beslenme durumu arasındaki ilişkiyi 

belirlemektir. Bu ilişkiyi belirlemede kolun antropometrik özellikleri ve beslenme durumu kullanılacaktır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza katılan 50 yaşlı kadının yaş, boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) değerleri 

kaydedildi. Mini Beslenme Değerlendirme (MNA) testi uygulandı. MNA toplam puanı ≥ 24 ise, yetersiz 

beslenme riski yoktur. 17-23.5 puan, yetersiz beslenme riskini, <17 ise protein enerji yetersizliğini (PEM) 

gösterir. Ayrıca orta kol çevresinden (MAC) ve triceps deri kıvrım kalınlığından (TSF) elde edilen kol kas alanı 

(AMA) da kaydedildi. AMA değeri, aşağıda gösterilen standart bir formül kullanılarak hesaplandı: AMA (cm
2
) = 

[MAC - (π × TSF)] 
2 
÷ 4π. 

Bulgular: Genel yaş ortalaması 74,2 ± 6,71 idi. Çalışmamızda katılımcıların % 84'ü kilolu grupta, % 16'sı VKİ 

değerlerine göre normal ağırlık grubunda idi. Katılımcıların% 68'i malnütrisyon riski taşımamaktaydı, % 32'si 

risk grubunda idi. Yetersiz beslenmiş katılımcı yoktu. Malnütrisyon riski olmayan bireylerin AMA değerleri risk 

altındakilere göre anlamlı derecede yüksekti (t = - 2,125; p <0,05). 

Sonuç: Sonuç olarak, elde edilen verilere göre, yetersiz beslenme riski olan bireylerin, AMA değerlerinin, risk 

altında olmayanlardan daha düşük olduğu tespit edildi. Bulduğumuz veriler ışığında, yetersiz beslenmenin vücut 

kas kitlesi üzerinde olumsuz etkisi olduğu söylenebilir. Bu olumsuz etki ise, kas gücünde azalma ile birlikte 

yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.  

Anahtar Kelimeler: Kol kas alanı, nütrisyon, yaşlı. 

SS-452 

RELATIONSHIP BETWEEN ARM MUSCLE AREA (AMA) AND 

NUTRITIONAL STATUS IN ELDERLY FEMALE 
Aim: The aim of this study was to determine the relationship between upper arm muscle mass and nutritional 

status in women over 65 years of age. The anthropometric properties of the arm and the nutritional status of the 

individuals will be used in determining this relationship. 

Materials and Methods: Age, height, weight and BMI values of 50 elderly women who participated in our 

study were recorded. Mini Nutritional Assesment (MNA) test was applied. If the MNA total score is ≥ 24, there 

is no risk of malnutrition. 17-23.5 points indicate malnutrition risk, and <17 indicates protein energy 

malnutrition (PEM). Arm muscle area (AMA), which are derived from mid-arm circumference (MAC) and 

triceps skinold thickness (TSF), were also recorded. AMA were calculated using a standard formula shown 

below: AMA (cm2) = [MAC - (π × TSF)]2 ÷ 4π.  

Results: The overall mean age was 74,2 ± 6,71. In our study, 84% of participants were in the overweight group 

and 16% were in the normal weight group according to their BMI values. 68% of the participants were not bear 

the risk of malnutrition, 32% were in the risk group. There was no malnourished participants. The AMA values 

of the individuals who were not at risk for malnutrition were significantly higher than the individuals at risk (t=--

2,125; p<0,05). 

Conclusion:  As a result, according to the data obtained, individuals with a risk of malnutrition were found 

to have lower AMA values than those who did not. In conclusion, malnutrition can be said to have a negative 

effect on body muscle mass. This negative effect can affect the quality of life negatively with the decrease in 

muscle strength. 

Key Words: Arm muscle area, Nutrition, Elderly. 
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TIP EĞİTİMİNDE MOLEKÜLER VE ANALİTİK DÜŞÜNME 

BECERİSİNİN ÖNEMİ 

İbrahim KILINÇ* 

*Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Konya, Türkiye 

 

Amaç: İnsan organizması kompleks ökaryotik ve prokaryotik metabolizma etkileşimi içerisindedir. Bir insanda, 

insan hücre sayısının dokuz kat fazla mikroorganizma bulunur. Embriyolojik çoğalma ve farklılaşmanın 

moleküler temelleri genetik ve epigenetik özellikleriyle bireyin sağlık ve hastalığının başlangıcıdır. İskemik kalp 

hastalıkları, inme, kronik obstruktif akciğer hastalığı, Alzheimer, Alt solunum yolu enfeksiyonları, diabetes 

mellitus, trakea - bronş - akciğer kanseri, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve yol yaralanmaları 2060-

WHO Ölüm Projeksiyonunun en sık ilk 10 ölüm sebebidir. 

Gereç ve Yöntem: Hücreler, makromoleküller, mikromoleküller, su ve elementlerden oluşur. Tıbbi 

Biyokimyanın; yapı, metabolizma, klinik biyokimya, ölçüm yöntemleri ve standardizasyon ana yaklaşımlarıyla 

DNA, RNA, proteinler, karbonhidratlar, lipidler ve diğer kompleks moleküller ele alınır. Moleküller, elementler, 

elektronlar ve atom altı parçacıkları insan fizyolojisi ve patolojisinde doğru anlaşılmalıdır. 

Bulgular: İnsan metabolizmasının harmonisi sinir sistemi, endokrin sistem ve immün sistemle sağlanır. Sağlık 

ve hastalığın tanısı, tedavisi ve takibinde kanıta dayalı tıp uygulamasında tıbbi biyokimya önemlidir. Nükleik asit 

ve protein dizisinde bir monomer değişikliği hayatı olumsuz etkileyebilir veya yaşamla bağdaşmaz. Bir yağ 

asidinin trans yapısı kardiyovasküler sistem veya sinir sisteminde birikici sorunların kaynağı olabilir. Bir 

elektronun moleküler oksijene aktarılmasıyla enerji üretimi ile sonuçlanması gerekirken aksi durumda DNA, 

RNA, Protein, Lipid, karbonhidrat veya diğer moleküllere saldırabilir. Moleküler sistematik düşünce eğitimiyle 

tanı ve tedavide hedef molekülleri keşfedebiliriz.  

Sonuç: Önümüzdeki yıllarda biyoinformatik, genomik, epigenomik, transkriptomik, proteomik, lipidomik ve 

metabolomik konuları doğru ve işlevsel anlaşılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Tıp Eğitimi, Moleküler Düşünme, Genomik, Proteomik  

 

SS-454 

THE IMPORTANCE OF MOLECULAR AND ANALYTICAL THINKING 

SKILLS IN MEDICAL EDUCATION 

 
Objective: The human organism interacts with complex eukaryotic and prokaryotic metabolism. 

Microorganisms outnumber human cells in our body by a ratio of around 9:1. Genetic and epigenetic properties 

of the molecular basis of embryologic proliferation and differentiation are the beginning of the individual's 

health and disease. 

Ischemic Heart Disease, Stroke, chronic obstructive pulmonary disease, Alzheimer's disease, lower respiratory 

tract infections, diabetes mellitus, trachea - bronchus - lung cancer, kidney diseases, liver diseases and road 

injuries are the 10 most common cause of death in 2060-WHO Death Projection. 

Materials and Methods: Cells consist of macromolecules, micromolecules, water and elements. Medical 

Biochemistry; DNA, RNA, proteins, carbohydrates, lipids and other complex molecules handled by structure, 

metabolism, clinical biochemistry, measurement methods and standardization approach. Molecules, elements, 

electrons and subatomic particles must be understood correctly in human physiology and pathology. 

Results: The harmony of human metabolism is provided by the nervous system, endocrine system and immune 

system. Medical biochemistry is important in the application of evidence-based medicine in the diagnosis, 
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treatment and follow-up of health and disease. 

A monomer change in the nucleic acid and protein sequence can adversely affect life or be incompatible with 

life. The structure of trans fatty acid may be a source of cumulative problems in the cardiovascular system or 

nervous system. It must result in energy generation by transferring an electron to molecular oxygen, while 

otherwise it may attack DNA, RNA, Protein, Lipid, carbohydrate or other molecules. We can discover target 

molecules in molecular diagnosis and treatment with systematic thinking education.  

Conclusion: In the coming years, bioinformatics, genomics, epigenomics, transcriptomics, proteomics, 

lipidomics and metabolomics can be understood accurately and functionally. 

Key words: Medical Education, Molecular Thinking, Genomics, Proteomics 
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SS-455 

ÜÇÜNCÜ BASAMAK ÇOCUK ACİL KLİNİĞİNE BAŞVURAN 

HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Aysun TEKELİ*, Nilden TUYGUN* 

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Çocuk Acil Bilim Dalı, Ankara 

 

Amaç: Çocuk hasta için acil; 0-18 yaş arasındaki bireyin derhal tıbbi müdahale yapılmadığı takdirde sağlığında, 

vücut ya da organ fonksiyonlarında ciddi bozulmaya yol açabilecek, ani ortaya çıkan tıbbi durumdur. Ülkemizde 

çocuk acil servisler acil olan veya acil olmayıp acil kaygısı taşıyan yoğun bir hasta popülasyonuna kesintisiz 

hizmet vermektedir. Bu çalışmada üçüncü basamak çocuk hastanesi acil servisine başvuran hastaların 

demografik ve klinik özelliklerini saptayarak ulusal verilerimize katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Kliniği'ne 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında 

başvuran olguların demografik ve tıbbi bilgilerine geriye dönük olarak hastane işletim sisteminden ulaşıldı. 

Hastalar; 0-30 gün arası yenidoğan dönemi, 1ay-2 yaş arası süt çocuğu dönemi, 2-6 yaş arası oyun çocuğu, 6-12 

yaş arası okul çocuğu, 13 yaş ve üstü adölesan dönemi olarak gruplara ayrıldı. Başvuru yakınmaları, acil 

gözlemde izlenme durumları ve servis yatışları incelendi. 

Bulgular: Bir yıllık dönemde çocuk acil servisimize 156588 hasta başvurusu olmuştur. Bir önceki yıla 

göre %22.7 oranında artış olmuştur. Hastaların yaş dağılımı incelendiğinde; %36.6 süt çocuğu (1 ay-2 

yaş), %33.3 oyun çocuğu (2-6 yaş) ve %19.4 okul çocuğu (6-12 yaş) grubundaki çocukların acil servise daha 

fazla başvurduğu belirlendi. 84.760 (%54.1) hastanın erkek cinsiyette olduğu saptandı. Acil servise en sık 

başvuru Aralık ayında (%10.7), en az başvuru Temmuz ayında (%6.3) idi. Hastaların %2.5 yabancı uyruklu 

olduğu görüldü. Acil servise en sık başvuru nedeninin %41 solunum sistemi yakınmaları olduğu saptandı. 

Hastaların triyaj ile değerlendirildikten sonra %75.2'sinin ilk 30 dakika içinde muayeneye alındığı tespit edildi. 

6685 (%4.27) hastanın acil gözleme alınarak takip edildiği ve bu hastaların da %43.5'nin yataklı servislere 

devredildiği saptandı. Hastaların 1064'ü (% 0.6) adli vaka olarak rapor edildiği belirlendi. Acil servise eks-duhul 

olarak başvuru 6 olgu, acil serviste eksitus 1 olgu olarak kaydedildi. Bu çalışmada geçtiğimiz bir yıllık süre 

içerisinde acil serviste çok sayıda hastaya acil bakım sunulmuş olduğu ve bir önceki yıla göre başvuru sayısında 

ciddi artış olduğu saptanmıştır. En fazla başvuruların özellikle 1 ay- 6 yaş grubunda ve enfeksiyöz nedenlerle 

olması bu yaş grubunda enfeksiyonların ağır seyretmesi veya ailelerin acil kaygısının yüksek olması ile 

açıklanabilir.  

Sonuç: Hasta ve yakınlarının acil olmayan durumlarda acil servisi meşgul etmemeleri ve gerçek acil hastalara 

fırsat sunmaları için çözümler üretilmesine gereksinim vardır. 

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Çocuk, Çözüm, Kaygı 

SS-455 

EVALUATİON OF THE PATİENTS WHO ATTENDED TERTİARY 

CARE PEDİATRİC EMERGENCY CLİNİC 

 

Objective: Emergency for child patient; It is a sudden medical condition that can lead to serious deterioration in 

health, body or organ functions if there is no immediate medical intervention in the 0-18 age group. In our 

country, pediatric emergency services provide uninterrupted service to an intensive population of patients with 

urgent or urgent emergency concerns. The aim of this study was to determine the demographic and clinical 

characteristics of patients admitted to the emergency department of a tertiary child hospital and to contribute to 

our national data.  

Material and Methods: Demographic and medical information of the patients who applied between 01.01.2018 
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- 31.12.2018 were retrospectively obtained from the hospital information system. Patients were divided into 

groups; the neonatal period of 0-30 days, the infant period between the ages of 1 months and 2 years, the play 

child between the ages of 2-6, the school child between the ages of 6 and 12, and the adolescent period of 13 

years and older. The complaints of the patients, their emergency observation and their hospitalization were 

examined  

Results: In a one-year period, 156588 patients were admitted to our pediatric emergency department.  There was 

an increase of 22.7% compared to the previous year.. When the age distribution of the patients was examined, it 

was determined that the children who were in the age group 1 month- 2 years, 36.6%, 2-6 years 33.3% and 6-12 

years old 19.4% were more admitted to the emergency department. 84760 (54.1%) of the patients were males. 

The most frequent admission to the emergency department was in December (10.7%), and the least was in July 

(6.3%). 2.5% of the patients were foreign nationals. The most common reasons for presentation to the emergency 

department were respiratory symptoms (%41), It was determined that 75.2% of the patients were examined and 

evaluated within the first 30 minutes. 6685 patients were admitted to the emergency department and 43.5% of 

these patients were transferred to inpatient services. 1064 (0.6%) of the patients were reported as forensic cases. 

Six patients were admitted to the emergency department exitus and one patient died in the emergency 

department.  

Discussion: In this study, it was determined that emergency care was provided to many patients in the 

emergency department during the last one year period and that the number of applications increased significantly 

compared to the previous year. The highest number of applications, especially in the 1 month - 6 age group and 

in infectious cases, can be explained by the high rate of infections in this age group or the high urgency of the 

families  

Conclusion: There is a need for the patients and their relatives to engage in emergency services in non- 

emergency situations and to provide solutions for real emergency patients. 

Key words: Emergency service, Child, Resolution, Anxiety 
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SS-456 

XYLITOLUN DİŞ ÇÜRÜĞÜNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Özgün Alp Ünlü*, İlhan Uzel* 

*Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 

Amaç: Diş çürüğü multifaktöriyel  enfeksiyöz bir hastalıktır. Glukoz, sukroz gibi karbonhidratlar 

mikroorganizmalar tarafından laktik asit ve diğer organik asitlere fermente edilerek diş̧ çürüklerine neden 

olmaktadır. Beslenme diş çürüğüne neden olan faktörler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Diş çürüğü 

oluşumu için patojen mikroorganizma, konak, yeterli süre ve dental plak bulunması gerekmektedir. Günümüzde 

diş çürüğünü önlemeyi amaçlayan koruyucu diş hekimliğine verilen önem artmaktadır. Tatlandırıcıların diyete 

katılması ile birlikte çürük oluşumunun önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bu derlemede, güncel literatür 

araştırması yapılarak çocuklarda gözlenen diş çürüklerinin önlenmesinde xylitolün diyete katılmasının etkinliği 

değerlendirilmektedir. 

Gereç ve Yöntem: Güncel makaleler ve ilgili sistematik derlemeler incelenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, 

Amerikan Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi ve Avrupa Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi’nin yayınladığı 

rehberlerden yararlanılarak bu makale hazırlanmıştır.  

Bulgular: Tatlandırıcılar fermente edilmediklerinden veya az fermente edildiklerinden plak ph’ının düşmesine 

engel olmakta, bakteri metabolizmasını inhibe ederek plak birikimini azaltmakta ve tükürük akışını 

arttırmaktadır. Tatlandırıcılar;  sentetik yoğun tatlandırıcılar (sakkarin, asesülfam-K, aspartam, siklamat, alitam), 

doğal yoğun tatlandırıcılar (monellin, dihydrochalcenes, glisirizin), hipoasidojenik şekerler (arabinoz, sorboz, 

palatinoz), nonasidojenik şekerler (coupling sugar), şeker alkolleri (xylitol, sorbitol, mannitol, maltilol, laktilol, 

palatinit) olarak sınıflandırılmaktadır.  Patojen mikroorganizmaların şeker alkollerinden ekstraselüler 

polisakkarit üretimi az/hiç bulunmamaktadır. Doğada xylitol muz, çilek gibi gıda maddelerinde bulunmaktadır. 

Xylitol beş karbonlu poliol olarak sakızlar, şekerlemeler, vernikler, diş macunları ve gargaralara ticari ürün 

olarak ilave edilmektedir. Xylitol sakkarozla aynı tada sahip olmasına rağmen kalori olarak sakkarozun yarı 

değerindedir. Diğer şeker alkollerinden farklı olarak karyojenik bakteriler tarafından fermente edilmemekte ve 

streptococcus-mutansın diş yüzeyine yapışması engellemektedir. Xylitolun dişlerde remineralizasyonu artırdığı 

görülmekle birlikte yapılan çalışmalarda xylitol içeren florlu diş macunlarının remineralizasyonu daha çok 

artırdığı görülmektedir. Xylitolün miktarı ve kullanım sıklığı arttıkça çürük oluşumunda azalma 

gerçekleşmektedir. 

Sonuç: Tatlandırıcılar karbonhidrat miktarının azalmasını sağlamaktadır. Tatlandırıcıların diyete katılabilmesi 

için yeterli tatlandırıcılığı bulunmalı, toksik olmamalı, ısıl işlem gördüğünde bozulmamalı ve makul fiyatlı 

olmalıdır. Xylitol, toksik etkisisinin bulunmamasından dolayı umut vadeden ve çürük önleyici etkisi en fazla 

olan şeker alkolüdür. 

Anahtar kelimeler: Çocuk diş hekimliği, xylitol, koruyucu 

 

SS-456 

EVALUATION OF XYLİTOL EFFECT ON DENTAL CARİES 
Aim: Tooth decay is a multifactorial infectious disease. Carbohydrates, such as glucose, are fermented by 

microorganisms to lactic acid and other organic acids, causing tooth decay. Nutrition is an important factor for 

dental caries. For the formation of dental caries, pathogen microorganisms, host, time and dental plaque should 

be present. Today, the importance of preventive applications is increasing. In this review, we evaluated the 

effectiveness of xylitol in the diet to prevent dental caries in children. 

Material and Methods: Recent articles and related systematic reviews are examined. The article has been 

prepared by using the guidelines published by the World Health Organization, American Academy of Pediatric 

Dentistry and the European Academy of Pediatric Dentistry. 

Results: Since the sweeteners are not fermented / less fermented, they prevent plaque ph, which decreases 
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plaque build-up by inhibiting bacterial metabolism and increases salivary flow. synthetic intense sweeteners 

(saccharin, acesulfame-K, aspartame, cyclamate, alitame), natural intense sweeteners (monellin, 

dihydrochalcones, glycyrrhizin), hypo-toxicogenic sugars (arabinose, sorbose, palatinose), non-toxicogenic 

sugars (coupling sugar), sugar alcohols (xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, palatinite). The production 

of extracellular polysaccharides from sugar alcohols of pathogenic microorganisms is less. In nature, xylitol is 

found in fruits such as bananas, strawberries. Xylitol is added as a five-carbon polyol as a commercial product to 

gums, candies, varnishes, kinds of toothpaste and mouthwashes. Unlike other sugar alcohols, it cannot be 

fermented by cariogenic bacteria and prevents streptococcus-mutants from adhering to the tooth surface. 

Fluoride toothpaste containing xylitol increase the remineralization.  

Conclusion: Sweeteners reduce the number of carbohydrates. In order for the sweeteners to participate in the 

diet, there must be sufficient sweetening, not be toxic, should not be spoiled when heat treated and the price 

should be reasonable. Xylitol is the most promising sugar alcohol due to its lack of toxic effect and has the 

highest anti-caries effect. 

Keywords: Pediatric dentistry, xylitol, prevention 

 

SS-457 

KONJENİTAL HİPOTİROİDİ TANISI İLE İZLENEN HASTALARIN 

DEMOGRAFİK VE LABORATUVAR BULGULARININ İNCELENMESİ 

Tuba KASAP* 

*Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Tokat 

 

Amaç: Primer konjenital hipotiroidi, tiroid bezinin yeterli tiroid hormonu üretememesi nedeniyle vücutta tiroid 

hormon eksikliği görülme durumudur. Toplumda sık görülmesi, tedavisinin mümkün olması ve zamanında tedavi 

edilmediğinde ciddi zihinsel geriliğe sebep olması nedeniyle oldukça önemli bir hastalıktır. Bu çalışmanın 

amacı; merkezimizde 2012 ile 2017 yılları arasında tanı koyularak tedavi başlanmış olan konjenital hipotiroidi 

vakalarının demografik ve laboratuvar bulgularının incelenmesidir.  

Gereç ve Yöntem: Üniversitemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde Ocak 2012 ile Haziran 2017 

tarihleri arasında primer konjenital hipotiroidi tanısı konulmuş hastaları saptamak için tiroid stimülan hormon 

(TSH) düzeyi 20 µIU/mL üzerinde tespit edilmiş olan 1 yaş altındaki hastaların kayıtları retrospektif olarak 

incelendi. Hastalara ait demografik özellikler ve laboratuvar bulguları kaydedildi.  

Bulgular: Ocak 2012 ile Haziran 2017 tarihleri arasında TSH düzeyi 20 µIU/mL üzerinde saptanan toplam 120 

hastanın kayıtları incelendi ve 54 hastaya primer konjenital hipotiroidi nedeniyle tedavi başlandığı saptandı. 

Hastaların %61’i erkek cinsiyetteydi, medyan tanı yaşı 13 gün (5-84) idi. Başlangıçtaki tiroksin tedavisinin dozu 

için medyan değer 10 mcg/kg (5-15) idi. Tanı anındaki TSH ve T4 düzeyleri için medyan değerler sırasıyla 68 

µIU/mL (21-144) ve 0,79 ng/dl (0,07-1,6) idi. Tiroid USG sonucuna ulaşılabilen 44 hastanın altısında (%13) 

anormallik mevcuttu, bir hastada tiroid agenezisi, dört hastada tiroid bezinde heterojen görünüm ve bir hastada 

vaskülaritede artış olduğu görüldü. Hastalarımız arasında 22 hastada geçici, 5 hastada kalıcı konjenital 

hipotiroidi düşünüldüğü görüldü. Geçici grupta ilaç kesim zamanı için medyan değer 26 ay (1-39) idi. Bu iki 

grup arasında demografik ve laboratuvar özellikler açısından yapılan karşılaştırmada; takip sırasında tiroksin 

dozunun artırılmasına ihtiyaç duyulmasının kalıcı hipotiroidi grubunda daha yüksek olduğu bulundu (p=0.001), 

diğer parametrelerde anlamlı farklılık saptanmadı.  

Sonuç: Sonuç olarak primer konjenital hipotiroidi uzun dönem prognostik öneme sahip bir hastalık olup 

özellikle tedavi sırasında tiroksin dozunda artırma ihtiyacı olan hastalarda kalıcı hastalıktan şüphelenilmeli, aile 

bu yönde bilgilendirilerek ilaç kesme açısından dikkatli olunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Konjenital hipotiroidi, Tiroid stimülan hormon, Tiroksin tedavisi 
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SS-457 

INVESTIGATION OF DEMOGRAPHIC AND LABORATORY 

FINDINGS OF PATIENTS WITH CONGENITAL HYPOTHYROIDISM 
 

Aim: Primary congenital hypothyroidism is the deficiency of thyroid hormone in the body due to the inability of 

thyroid gland to produce enough levels of thyroid hormone. Since the disease is common, easily treatable and 

associated with severe neurological sequela when left untreated, it is important to diagnose and treat congenital 

hypothyroidism timely. The aim of this study was to evaluate the demographic and laboratory findings of 

patients with primary congenital hypothyroidism who were diagnosed and treated between 2012 and 2017 at our 

hospital. 

Materials and methods: In order to determine the patients with primary congenital hypothyroidism, the records 

of patients under one year of age with thyroid stimulating hormone (TSH) level above 20 µIU/mL, between 

January 2012 and June 2017, were retrospectively evaluated. Demographic features and laboratory results of the 

patients were recorded. 

Results and conclusion: The records of 120 patients with TSH levels above 20 µIU / mL between January 2012 

and June 2017 were examined and it was determined that 54 patients were treated for primary congenital 

hypothyroidism. Sixty one percent of the patients were male and the median age at diagnosis was 13 days (5-84). 

The median value for the initial dose of thyroxine treatment was 10 mcg / kg (5-15). Median values for TSH and 

T4 levels at the time of diagnosis were 68 µIU / mL (21-144) and 0.79 ng / dl (0.07-1.6), respectively. Among 

the 44 patients whose thyroid USG results were available, six patients’ thyroid USG (13%) were abnormal; one 

patient had thyroid agenesis, four patients had heterogeneous appearance of the thyroid gland and one patient 

had an increased vascularity. The final diagnosis was transient hypothyroidism in 22 patients whereas permanent 

hypothyroidism in five patients. The median value of the time for drug discontinuation in the transient group was 

26 months (1-39). In the comparison of these two groups in terms of demographic and laboratory features; the 

rate of need for increasing thyroxine dose during follow-up was significantly higher in the permanent group (p = 

0.001), but there was no significant difference among other parameters. As conclusion, primary congenital 

hypothyroidism is a disease with long-term prognostic significance and especially patients who need their 

thyroxine doses to be increased during treatment, permanent disease should be suspected. The family should be 

informed about this and warned against discontinuation of the treatment.  

Key words: Congenital hypothyroidism, Thyroid stimulating hormone, Thyroxine treatment 
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SS-459 

KIRŞEHİR'DE GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ TARAMASINDA 

UYGULANAN KALÇA ULTRASONOGRAFİ SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mehmet YETİŞ* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD. 

 

Amaç: Bu çalışmada Kırşehir'de 1-6 aylık bebeklerde gelişimsel kalça displazisi sıklığını ultrasonografik (Graf 

yöntemi) ile belirlemeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2017-Ocak 2019 tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 

hastanesi ortopedi ve travmatoloji kliniğine  başvuran 1-6 aylık ardışık  1162 bebekten 2262 kalça, gelişimsel 

kalça displazisi taramasında ultrasonografi (Graf yöntemi)  ile incelendi. Risk faktörleri araştırılıp, sorgulandı.  

Bulgular yurtiçi ve yurtdışı literatür ile karşılaştırıldı. 

Bulgular: Graf yöntemine göre 2262 kalçadan 2215'i (% 97.92) tip-I, 34'ü (% 1.50) tip-IIa, 11'i (% 0.48) tip-IIb, 

2'si (0.08) tip-IIc idi. tip D, tip III veya tip IV kalça yoktu. Çalışmamızda displazinin sıklığı% 2.07 olarak 

bulundu. Gelişimsel kalça displazisi vakalarında saptanan önemli risk faktörleri kadın cinsiyet 28, ilk doğumlu 

19 (% 51,35) aile öyküsünün 14 (% 37,83), makat prezentasyonu (% 8,01) ve çoğul gebelik 2 (% 5,4)adetti. 

Sonuç: Çalışmamızda tamamen hiçbir şikayeti olmayan ve rutin olarak taranan bebekler incelendi. Kırşehir 

ilindeki  kalçanın gelişimsel displazisi   insidansı % 2,07 olarak bulundu. Kadın cinsiyet, ilk doğumlu, ailede 

kalça gelişimsel displazisi pozitif geçmişi, makat prezentasyonu ve çoğul gebelik risk faktörleridir Türkiye’de 

yapılmış yayınlar incelendiği zaman GKD insidansının % 0.5 ile % 14.7 arasında değiştiği görülmektedir. 

Çalışmalar genelde şehirlerin incelenmesi şeklinde olup, Kırşehir’le ilgili bir çalışma daha önce yapılmamıştır. 

Çalışmamızın ulusal GKD insidansını tesbitte katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Gelişimsel kalça displazisi, Graf yöntemi, insidans 

SS-459 

EVALUATION OF THE RESULTS OF HIP ULTRASONOGRAPHY 

WHICH APPLIED FOR SCREENING OF DEVELOPMENTAL HIP 

DYSPLASIA IN KIRŞEHIR 

Aim: In this study, we aim to determine the incidence of the DDH in the infants 1-6 months old in Kırşehir. 

Materials and Methods: 2262 hips of 1131 infants with the age of 1-6 month, who had admittted to our clinic 

between January 2017-January 2019, had included to the study were examined with ultrasonography by using 

the Graf method for DDH screening. The results were compared with the literature. 

Results: As a results; according to the Graf method, of 2262 hips, 2215 (%97.92)were tip-I, 34 (%1.50) were 

tip-IIa, 11 (%0.48)were tip-IIb, 2 (0.08) were tip-IIc. There were no tip-D, tip-III or tip-IV hip. In our study, the 

frequency of dysplasia was found %2.07.Important risk factors determined in DDH cases were female gender 28 

(%75,6)  first born 19 (%51,35)  positive family history 14 (%37,83) ,breech presentation (%8,01) and multiple 

pregnancy 2 (%5,4). 

Conclusion: In our study, babies with totally no complaints and routinely screened were examined. The 

incidence of developmental dysplasia of the hip in Kırşehir was 2.07%. Female gender, first born, a positive 

family history of developmental dysplasia of the hip, breech presentation, and multiple pregnancy risk factors are 

made in Turkey publications are seen to vary between 0.5% and 14.7% incidence of DDH when examined. 

Studies are generally in the form of examination of cities and no study has been done about Kırşehir. We believe 

that our study will contribute to the incidence of national DDH.  

Key words: Developmental Hip Dysplasia, Graf method, incidance 
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SS-462 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA EL HİJYENİ BİLGİ DÜZEYİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Esma Gürses
*
, Derya Yavuz

*
, Necla Korkmaz

*
, Lokman Hızmalı

**
, Mustafa Kasım Karahocagil

** 

*
SB Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi. 

**
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 

 

Amaç: Bu çalışmada hastanemiz sağlık çalışanlarında el hijyeni uygulamaları ile ilgili bilgi düzeylerinin 

belirlenmesi ve farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Sağlık çalışanlarında el hijyeni uygulamalarındaki davranışları ve bilgi düzeylerini 

belirlemek için tanımlayıcı bir çalışma yapılmıştır. Örneklem yöntemi kullanılmayıp, gönüllülük esasına göre 

çalışmaya katılmayı kabul eden bütün çalışanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Gerekli izinler alındıktan sonra 

Sağlık Bakanlığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan ve çalışmamıza 

katılmayı kabul eden sağlık çalışanları ile yüz yüze görüşme yöntemiyle önceden hazırlanan 40 çoktan seçmeli 

sorudan oluşan bir anket uygulandı. Anketler Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri tarafından uygulanmıştır. 

Üniversitemizin Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alındı. Sonuçlar literatürde benzer çalışmalarla 

karşılaştırıldı.  

Bulgular: Çalışmaya katılan 250 sağlık çalışanının 168’si (%67.2) kadın, 82’si (%32.8) erkek, 141’i (%56.4) 

hemşire, 34’ü (%13.6) tekniker, 5’i (%..), 40’ı (%16) hizmetli personel, 13’ü öğretim üyesi olmak üzere 35’i  

(%14) hekim idi. Anket sorularına;  öğretim üyeleri %70,  uzman hekimler %72,  hekimler %68,  anestezi 

teknikerleri %74,  hemşireler %76, laboratuvar teknikerleri %66 ve hizmetli personel %52 oranında doğru cevap 

vermiş olup mesleklere göre hizmetli personelin doğru cevap oranı en düşük bulunmuştur. Son bir yıl içinde 

hemşirelerin %78’i, teknikerin %26.5’i, hizmetli personelin %77.5’i, öğretim üyelerinin %46’sı ve hekimlerin 

63.6’ü, 2-3 saat arasında el hijyeni eğitimi aldıkları tespit edilmiştir. Mesleklere göre el hijyeni eğitimi alınması 

laboratuvar teknikerleri ve öğretim üyelerinin oranının düşük olduğu görülmüştür. Mesleklere göre el hijyeni 

eğitimi alma oranları ile sorulara doğru cevap verme oranları arasında bir ilişki görülmemiştir. El hijyenine 

uyumu düşüren faktörlerin; Sıvı sabunların kalitesiz olması, El antiseptiklerinin ve sabunların elleri kurutması, İş 

yoğunluğu, Çalışma alanlarında yeterli sayıda lavabo olmaması, Islak alanlarda temizlik malzemelerinin eksik 

olması ve iyi ve kötü el hijyeni uygulamalarında ceza-ödül sisteminin olmaması olarak belirlendi. 

Sonuç: Hastanemiz çalışanlarının el hijyeni konusunda bilgi düzeyleri düşük olarak saptanmıştır. Enfeksiyon 

Kontrol Komitemiz el hijyeni bilgi düzeyi anket verilerine göre eğitim planlarını gözden geçirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: El Hijyeni, sağlık çalışanı, bilgi düzeyi 

 

SS-462 

EVALUATİON OF KNOWLEDGE LEVEL ABOUT HAND HYGİENE 

AMONG HEALTH CARE WORKERS 
Aim: In this study, it was aimed to determine the level of knowledge about hand hygiene practices in our 

hospital health care workers and to increase their awareness. 

Material and Method: A descriptive study was conducted to determine behaviors and knowledge levels of hand 

hygiene practices in health care workers. Sampling method not used, considered to participate on a voluntary 

basis that all health care workers are enrolled. After obtaining the necessary permits, a questionnaire consisting 

of 40 multiple-choice questions previously prepared was applied to health care workers agreed to participate in 

our study in Kırşehir Ahi Evran University Training and Research Hospital by face-to-face interviews method. 

The questionnaires were administered by infection control nurses. It was approved by the Clinical Research 

Ethics Committee of our University. The results were compared with similar studies in the literature. 

Results: Of the 250 health care workers participating in the study, 168 (67.2%) were females, 82 (32.8%) were 
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males, 141 (56.4%) were nurses, 34 (13.6%) were technicians, 5 (% ..), 40 (16%) were servicemen and 

(including 13 teaching staff)  35 (14%) were physicians. In the questionnaire; teaching staff, specialist 

physicians,  physicians, anesthesia technicians, nurses, laboratory technicians and health support staff 

respectively gave correct answers in proportions of 70%, 72%, 68%, 74%, 76%, 66% and 52%. According to the 

occupations, correct answer rate of the health support staff was the lowest. In the last one year, 78% of nurses, 

26,5% of technicians, 77,5% of health support staff, 46% of teaching staff and 63,6 of physicians had hand 

hygiene training for 2-3 hours. In laboratory technicians and teaching staffs it was found to have low rates of 

hand hygiene training. According to the occupations, there was no any correlation between the rate of hand 

hygiene training and the rate of correct answer to the questions. Factors that reduce compliance with hand 

hygiene; poor quality of liquid soaps, dryness of soaps and hand antiseptics in hands, work intensity, lack of 

adequate number of sinks in work areas, lack of cleaning materials in wet areas and the absence of penalty-

reward system in good and bad hand hygiene practices were determined.  

Conclusion: The level of knowledge about hand hygiene of our hospital health care workers was found to be 

low. Our infection control committee has identified revise their education plans according to  knowledge of hand 

hygiene survey data. 

Key Words: Hand Hygiene, health care worker, knowledge level 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA EL HİJYENİ UYUMUNUN  

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Derya Yavuz
*
, Necla Korkmaz

*
, Esma Gürses

*
, Lokman Hızmalı

**
, Mustafa Kasım Karahocagil

** 

*SB Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi. 

**Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 

 

Amaç: Bu çalışma Sağlık Bakanlığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ikinci ve 

üçüncü basamak yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık çalışanlarının el hijyeni alışkanlıklarını ve uyum 

oranlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 11 Şubat-11 Mart 2019 tarihleri arasında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakım üniteleri (YBÜ) günlük birer saat ziyaret 

edilerek, sağlık çalışanlarına el hijyeni gözlemi yapılmıştır. Çalışma öncesi gözlem için idari izinler alındı. 

Gözlemler enfeksiyon kontrol komitesi hemşireleri tarafından yapılmış ve örneklem büyüklüğü belirlenmeden 

her bir gözlemcinin bir seferde gözlemleyebileceği sağlık personeli sayısıyla sınırlandırılmıştır. DSÖ’ nün el 

hijyeni için geliştirdiği; 5 an endikasyon varlığında el hijyenine uyum oranları gözlem tekniğiyle belirlenmiştir. 

Verilerin toplanmasında, El Hijyeni Gözlem Formu kullanılmış ve gözlemler bu forma kaydedilmiştir. 

Üniversitemizin Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alındı. Sonuçlar literatürde benzer çalışmalarla 

karşılaştırıldı.  

Bulgular: Araştırmanın yürütüldüğü tüm yoğun bakım ünitelerinde genel el hijyeni uyum oran %48,26 olarak 

tespit edilmiştir. Birim bazında el hijyeni uyum oranları ikinci ve üçüncü basamak karma YBÜ’lerde sırasıyla 

%40.46 ve %51.99, ikinci basamak koroner YBÜ %41.03, kardiyovasküler cerrahi YBÜ %45.35, yenidoğan 

YBÜ %76.92 olarak tespit edilmiştir. Meslek gruplarında el hijyenine uyum oranları; hekimlerde % 39.06, 

hemşirelerde %54.54, diğer sağlık personelinde %41.12, temizlik personelinde %38,6 olarak tespit edilmiştir. 

Bulgular cinsiyete göre değerlendirildiğinde, kadınların (%53.02) erkeklerden (%40.63) daha yüksek oranda 

uygun el hijyeni sağladıkları gözlemlenmiştir. Beş an el hijyeni endikasyonlarına göre el hijyeni uyum oranları; 

hastayla temas öncesinde %28.92, temas sonrasında %67.75, aseptik işlemler öncesinde %51.56, vücut 

sıvılarının bulaşma riski sonrasında %84.14, hasta çevresi ile temas sonrasında %31.87 olarak belirlenmiştir.  

Sonuç: Hastanemizde çalışan sağlık çalışanlarında hastayla temas öncesinde ve hasta çevresiyle temastan sonra 

el hijyeni uyum oranları oldukça düşük bulunmuştur. El hijyeni uyumunu artırmak için uygulanan programların 

başarılı olması için, yerel el hijyeni uyum verilerine göre planlanması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, uyum, sağlık çalışanı  

 

SS 465 

THE EVALUATION OF HAND HYGIENE COMPLIANCE AMONG 

HEALTH CARE WORKERS 
Aim: This study was carried out to determine the hand hygiene behaviors and compliance rates of health care 

workers in second and third level intensive care units (ICU) of Ahi Evran University Training and Research 

Hospital in Kırşehir. 

Material and Method: In our study, second and third level ıntensive care units of Kırsehir Ahi Evran University 

Education and Research Hospital were visited one hour daily and hand hygiene observations were made in 

health care workers between 11 February and 11 March 2019. Administrative approvals have been obtained 

before the study for observation. Observations were performed by infection control committee nurses and were 

limited by the number of health care workers each observer could observe at a time without determining the 

sample size. The hand hygiene compliance rates were determined by the observation technique in the presence of 
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5 minutes indications developed by the World Health Organization (WHO) for hand hygiene. Hand Hygiene 

Observation Form was used to collect data and observations were recorded in this form. Approval was obtained 

from Clinical Research Ethics Committee of Ahi Evran University. The results were compared with similar 

studies in the literature.  

Results: Overall hand hygiene compliance rate was determined as 48.26% in all intensive care units where the 

study was conducted. Hand hygiene compliance rates were determined in second and third level ICU as 40.46% 

and 51.99% respectively, in second level coronary ICU was 41.03%, cardiovascular surgery ICU was 45.35% 

and newborn ICU was 76.92%. Hand hygiene compliance rates in occupational groups were determined as 

39.06% in physicians, 54.54% in nurses, 41.12% in other health personnel and 38.6% in cleaning staffs When 

the results were evaluated according to gender, it was observed that women (53.02%) provided more convenient 

hand hygiene than men (40.63%). Hand hygiene compliance rates according to five minutes indications were 

determined as 28.92% before contact with the patient, 67.75% after the contact, 51.56% before the aseptic 

procedures, 84.14% after the risk of transmission of body fluids, and 31.87% after contact with the patient 

environment. 

Conclusion: Hand hygiene compliance rates were quite low before contacting the patient and after contact with 

patient environment in the healthcare workers in our hospital. In order to be successful in the programs 

implemented to improve hand hygiene compliance, it is important to plan according to local hand hygiene 

compliance data. 

Key Words: Hand hygiene, compliance, health care worker 
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MEDICINE IN ISLAM: ITS DEFINITION, IMPORTANCE, 

HONOR AND ETHICS 

Mashour HABBAZİ*, Seyfullah KORKMAZ** 

*Faculty of Arts – Al-Quds University, Al-Quds Al-Sharif - Palestine 

** Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü, Kırşehir 

 

Introduction: Medicine is a great science, and has great honor, and has been counted by Muslims as an honest 

and noble profession. It is the first half of the doctor's work, which is to help the Muslim to preserve the health 

Allah (glory be to Him) has given him. The doctor also has to treat the human being if his/her health is 

compromised, and try to recover the health of whoever lost it. Accordingly, the Muslim physician Ahmad ibn al-

Qasimibn AbiYubatah al-Dimashqi (d. 668 AH) defined Medicine as the preservation of health, and getting back 

the lost health. Some Muslim scholars have gone to the interpretation of the verse: "The work of God, who 

mastered everything" Ants, 27 / 88. The Almighty said: "He who created everything made them well" 

Sajdah32/6, and His saying: "We have created man in the best shape" Surat Al-Teen, 95/4. This meant the 

perfection and beauty of the image. And, that is the requirement of His justice, the Almighty. This paper aims to 

examine the beginning of the medical industry, the reasons for its existence, its honor, the origin of diseases, the 

doctor's role in treating them, the ethics of the Muslim doctor, and some statements of Muslim doctors and their 

experiences. 

Discussion: The definition of the human being in terms of being sick and true, the doctor tries to preserve the 

health, and the heal the patient with medicines and food, after he knows The disease that affects every member 

of the body, the causes of those diseases that result from it, and what each of the drugs, and how to access the 

doctor to it. As Ibn Khaldun explained the relationship of medicine to human civilization, and its relationship 

with the desert, and medicine! Legitimate. He explained some of the doctors produced by specialization in 

relation to the organs of the human body, depending on the nature of each member, in terms of: composition, 

diseases that afflict him, and the drugs that bind him, and the gender of the person who learns and receives 

treatment. Examples of this have been shown, including: the eye, its diseases, and its treatments, and the so-

called doctor, who does so. The obstetrician, the obstetrician, the obstetrician and the obstetrician (the nurse or 

the female doctor) who takes care of the fetus and develops it in the womb of his mother, and the mother in the 

mother. The condition of the outside, the fetus's exit, and then, its work with the fetus and the psyche. He felt that 

this industry is limited to women who are midwives. He said: "It is usually for women”, because some women 

are exposed to some of them. The researcher will talk about the primary industry of medicine, and the reasons 

for its existence, and the division of researchers into different teams each according to what happened to him in 

his experiences, and honor, based on it as one of the things that fit the human, created by God, Calendar, to be 

worshiped in the best way, and the earth is in accordance with the law of God. And the origin of diseases, which 

is basically due to nutrition, and the resulting damage to human health, and the relationship to that contained in 

some of the Prophet's Hadiths, including saying, peace be upon him: "stomach disease house, diet medicine head 

(i.e., obscurity)". 
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 الجمهوريّة التركيّة. -قير شهير

 

 ملخص بحث بعنوان

 "الطّب في اإلسالم: تعريفه، وأهميته، وشرفه، وأخالقياته"

الطّب علم جليل، وذو شرف كبير، وقد عدّه المسلمون من المهن الشريفة، والنبيلة. وذلك أنّه            

يُحافظ على صحة اإلنسان التي هي منحة ونعمة من هللا، سبحانه وتعالى، وأّن المحافظة عليها هو أمانة 

ل من عمل الطبيب، المتمثّل في عنق كّل مسلم، وهذا يدخل في ُصلب عمل الطبيب، بل هو النصف األوّ 

في ُمساعدة اإلنسان بعاّمة، واإلنسان المسلم بخاّصة على حفظ الّصحة التي وهبها له هللا، سبحانه. كما أّن 

عليه معالجة اإلنسان إذا ما تعّرضت صحته لخلل ما، وُمحاولة ردّ ما فقد من صحته. وبناء على ذلك فقد 

ه(، عّرفه بأنّه: حفظ الّصحة 668لقاسم بن أبي أصيبعة الدّمشقّي)تأحمد بن ا عّرف الّطب الطبيب المسلم

 الموجودة، وردّ الّصحة المفقودة. 

ولم يبتعد عن هذا التعريف عالم االجتماع والمؤّرخ والفقيه المسلم عبد الّرحمن بن           

ويصّح، فيُحاول ه(، حيث قال إّن صناعة الّطب تنظر في بدن اإلنسان من حيث: يمرض  808خلدون) ت

الطبيب حفظ الّصحة، وبرء)شفاء( المريض باألدوية واألغذية، وذلك بعد أن يعرف المرض الذي يُصيب 

كّل عضو من أعضاء البدن، وأسباب تلك األمراض التي تنتج عنها، وما لكّل مرض من األدوية، وكيفيّة 

 وصول الطبيب إلى ذلك.

بالحضارة البشريّة، وعالقته بالبادية، وبالطب! الشرعّي. ووّضح كما وّضح ابن خلدون عالقة الطّب        

بعض ما أنتجه األطباء من تخّصص في ما يتعلّق بأعضاء جسم اإلنسان، وذلك حسب طبيعة كّل عضو، 

 من حيث: التكوين، واألمراض التي تُصيبه، واألدوية التي تلزمه، وجنس اإلنسان الذي يتعلّمه، ويُعالجه.

ضرب أمثلة على ذلك، ومنها: العين، وأمراضها، وعالجاتها، وسّمي الطبيب الذي يقوم بذلك  وقد         

"الكّحال". وصناعة التوليد، وكل ما يتعلّق بها من: استخراج المولود والعناية به أثناء االستخراج وبعده، 

دة، والقابلة)الممّرضة أو الطبيبة والنفساء)المرأة الحامل( والعناية بها في أثناء الحمل، والوالدة، وبعد الوال

النسائيّة( التي تعتني بالجنين وتطّوره في رحم أّمه، وباألم في حالة الطلق، وخروج الجنين، ثّم عملها مع 

الجنين والنفساء. ورأى اقتصار هذه الصناعة)التوليد( على النساء القابالت قال:" وهي مختّصة بالنساء 

 الظاهرات بعضهّن على عورات بعض".في غالب األمر، ِلما أنُّهّن 
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وقد ذهب بعض علماء المسلمين إلى تفسير قوله تعالى:"ُصنَع هللا الذي أتقن كّل شيء". النمل،          

، وقوله، تعالى:"لقد خلقنا اإلنسان 32/6. وقوله، سبحانه: "الذي أحسن كّل شيء خلقه". السجدة 27/88

أن المقصود من ذلك هو: اإلتقان، وجمال الصورة. وذلك هو . ب95/4في أحسن تقويم"، سورة التين، 

 ُمقتضى عدله، سبحانه وتعالى.

في هذا البحث سأتحدّث عن: أولية صناعة الطّب، وأسباب وجودها، وانقسام الباحثين فيها إلى           

األشياء التي يصلح فرق مختلفة كّل منها بحسب ما وقع له في تجاربه، وشرفها، القائم على أساس أنّها أحد 

بها اإلنسان، الذي خلقه هللا، سبحانه وتعالى، في أحسن تقويم، ليقوم بعبادته على خير وجه، ويعُمر 

األرض وفق شرع هللا. وأصل األمراض، الذي هو في األساس يعود إلى التغذية، وما ينتج عنها من 

نبويّة الشريفة، ومنها قوله، صلّى هللا أضرار بصّحة اإلنسان، وعالقة ذلك بما ورد في بعض األحاديث ال

عليه وسلّم: " المعدة بيت الدّاء، والحمية رأس الدّواء، وأصل كّل داء البردة )أي التُّخمة(". ودور الطبيب 

في عالجها، وأخالق الطبيب المسلم، ومقارنة ذلك مع أخالق الّطّب كما تُدّرس اليوم في كلّيات الطب في 

 عض أقوال األطباء المسلمين، وتجاربهم. العالم اإلسالمّي، وب

 الكلمات المفتاحية:  الطب في االسالم ، أحالق في الطب ، الصحة
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MERKEZİMİZDE YENİ TANI ALAN HİV/AİDS OLGULARININ 

EPİDEMİYOLOJİK VERİLERİ, TEDAVİ TERCİHLERİ VE HLA-B5071 

GEN ANALİZİ SONUÇLARI 

Ali İrfan BARAN*, Yusuf ARSLAN*, Mustafa Kasım KARAHOCAGİL** 
*
Van Yüzüncü Yıl Üniversitei Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkalrı ve Klinik Mikrobiyoloji AD, 

**
 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkalrı ve Klinik Mikrobiyoloji AD, 

 

Amaç: HIV/AIDS 21. yüzyılın en önemli sağlık problemlerinden biri olup, Türkiye’den ilk olgu 1985 yılında 

bildirilmiştir ve ülkemizde her yıl görülen vaka sayısı artmaktadır. Bu çalışmada 2017-2018 yıllarında yeni tanı 

konan 36 HIV/AIDS olgusunun verilerinin sunulması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: 2017-2018 yılları arasında polikliniğimizde erişkin hastalardan AntiHIV ve HIV RNA pozitif 

olanlar epidemiyolojik, klinik-laboratuvar bulguları, tercih edilen tedavi seçenekleri ve HLA-B5071 gen analizi 

açısından retrospektif olarak incelendi 

Bulgular: Çalışmaya alınan olguların 29'u (%80.6) erkek, 7'si (%19.4) kadın olup ortalama yaş 34.4±11.9 (yaş 

aralığı 20-67) olarak bulundu. Olguların biri yabancı uyruklu olup, 22’sinde (%61,1) bulaş yolu cinsel yol olarak 

saptandı ve bunların 3'ü (%8,3) homoseksüel cinsel yönelimi olan erkekti. 14 olguda (%38,9) ise bulaş yolu 

tespit edilemedi. Olguların 26'sına klinik şüpheyle, 6'sına dış merkezden yönlendirmeyle, 4'üne ise preoperatif 

taramayla tanı kondu. Ek olarak olguların 4’ünde sifiliz (%1,1) birinde hepatit C (%2,8) pozitifliği vardı. 33 

olgunun 18 (%54,5)'inde CD4+ T lenfositi sayısı 500/μl’nin üzerinde, 8 (%24,2)'inde 350-500/μl aralığında ve 7 

(%21,1)'sinde 350/μl’nin altında saptanmış olup ortalama düzey 641/μl idi. Ortalama HIV-RNA:169.232 iu/ml 

olup tedavi başlanan olgu sayısı 23 (%63.9) idi. Olguların ikisi tedaviyi kabul etmedi, 8’i başka merkezde 

alacağını belirtti, üçüne ise tedavi planlandı. Kilo kaybı, ateş ve lenfadenomegali olguların en sık başvuru 

nedenleriydi (tablo1). Üç olguda tedavi değişikliği yapıldı; birinde kas-kemik ağrıları, birinde ise döküntü 

gelişmesi diğeri de kendi isteği ile tek tabletli rejim istediği içindi. Olguların sadece ikisinde (%5,6) fırsatçı 

enfeksiyon oral kandidyazis mevcuttu. Bir olguda ise burkitt lenfoma tanısı vardı ve HIV tanısı malignite 

tanısından sonra kondu. 19 olguya HLA-B5701 gen analizine bakılmış olup tümünde negatiflik saptandı. 

Sonuç: Merkezimizde tanı konan olgu sayısında son yıllarda belirgin bir artış vardır. Merkezimizde çoğunlukla 

tercih edilen tedavi şekli tek tablet rejimlerdi ve bu amaçla 19 olguda istediğimiz HLA-B5701 gen analizi 

tümünde negatifti. 

Anahtar kelime: HIV, AIDS, HLA-5701 

 

SS-467 

EPIDEMIOLOGICAL DATA, TREATMENT PREFERENCES AND RESULTS OF 

HLA-B5071 GENE ANALYSİS IN HIV / AIDS CASES DIAGNOSED AT OUR 

CENTER 

Aim: HIV / AIDS is one of the 21st century's most important health problem. The first cases were reported in 

1985 from Turkey, and the number of cases seen in our country is increasing year by year. In this study, it was 

aimed to present the data of thirty-six newly diagnosed HIV / AIDS cases between 2017-2018. 

Material and Methods: In our outpatient clinic, anti-HIV and HIV RNA-positive patients were examined 

retrospectively for epidemiological, clinical-laboratory findings, preferred treatment options, and HLA-B5071 

gene analysis. 

Results: Twenty-nine (80.6%) of the cases were male, and 7 (19.4%) were female. The mean age was 34.4 ± 

11.9 (range 20-67). One of the cases was a foreign national, and 22 (61.1%) had sexually transmitted route and 3 

(8.3%) of them had homosexual sexual orientations. In 14 cases (38.9%) the transmission path could not be 

detected. Twenty-six patients were diagnosed with clinical suspicion, six patients were referred from the external 
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center, and four patients were diagnosed with preoperative screening. Also, Syphilis (1.1%) and hepatitis C 

(2.8%) positivity was found in 4 cases. In 18 (54.5%) of the 33 cases, the number of CD4 + T lymphocytes was 

greater than 500 / μl, between 350-500 / μl in 8 (24.2%) and less than 350 / μl in 7 (21.1%). The average level of 

CD4 + T lymphocytes count was 641 / μl. In three cases, CD4 level could not be examined because the test was 

applied in the absence of SOE and these cases were then applied to the external center. The mean HIV-RNA was 

169.232 IU / ml, and the number of patients who initiated treatment was 23 (63.9%). Two of the patients did not 

accept treatment, 8 of them stated that they would like to be treated in another center, and treatment was 

scheduled in three cases. Weight loss, fever, and lymphadenomegaly were the most common symptoms of 

admission (table 1). Three patients underwent treatment switch; one case experienced muscle-bone pains, one 

case developed rash and the other wanted a single tableted regimen. Only two of the cases (5.6%) had an 

opportunistic infection diagnosed as oral candidiasis. One patient had a diagnosis of Burkitt's lymphoma, and the 

diagnosis of HIV was made after the diagnosis of malignancy. HLA-B5701 gene analysis was examined in 19 

cases, and all of them were negative. 

Conclusions: There has been a significant increase in the number of cases diagnosed in our center in recent 

years. The most preferred treatment modality in our center was the single tablet regimens, and in 19 cases, the 

HLA-B5701 gene analysis was negative. 

Keywords: HIV, AIDS, HLA-5701 
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SS-468 

FARKLI YAŞ GRUPLARINA GÖRE PAP-SMEAR SONUÇLARI: 

RETROSPEKTİF ÇALIŞMA 

Adem YAVUZ* 

*Ömer Halisdemir, Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 

 

Amaç: Serviks kanseri, dünyada kadınlarda görülen dördüncü en yaygın kanser olup, her iki dakikada bir kadın 

serviks kanserinden ölmektedir. Serviks kanserinin uzun preinvaziv döneme sahip olması, etkinliği kanıtlanmış 

sitolojik tarama testlerinin varlığı, preinvaziv lezyonların etkili bir şekilde tedavi edilebilir olması bu hastalığa 

özgü önemli bir özellik olup, tarama ve erken tanıya imkan sağlamaktadır. Bu çalışmada Pap-smear sonuçlarının, 

30 yaş altı, 30-65 yaş arası ve 65 yaş üstü yaş gruplarına göre analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Ocak 2008 ve Mart 2019 tarihleri arasında, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde değerlendirilen 20-80 yaş arası hastaların 10717 Pap-smear sonuçları 

retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşları ve Pap-smear sonuçları kaydedildi. Pap-smear sonuçları 30 

yaş altı, 30-65 yaş arası ve 65 yaş üstü yaş gruplarına göre analiz edildi. 

Bulgular: Değerlendirilen toplam 10717 Pap-smear örneğinin 1940 (%18,1)’ı 30 yaş altı, 8226 (76,8)’sı 30-65 

yaş arası ve 551 (%5,1)’i 65 yaş üstü hasta grubuna aitti. Epitelyal hücre azlığı nedeniyle yetersiz materyal 

olarak belirtilmiş patoloji raporu sayısı 30 yaş altı, 30-65 yaş arası ve 65 yaş üstü hasta gruplarında sırasıyla 1 

(%0,05), 16 (%0,19) ve 5 (%0,91) idi. 30 yaş altı hasta grubunda 1940 Pap-smear testinde 58 (%2,99)’i ASCUS, 

5 (%0,26)’i ASCUS-H, 5’i LSİL (%0,26), 1’i (%0,05) HSİL olmak üzere toplam 69 (%3,56) epitelyal hücre 

anormalliği mevcuttu. 30-65 yaş hasta grubunda ise 8226 Pap-smear testinin 265 (%3,22)’inde görülen epitelyal 

hücre anormalliği 178 (%2,16) ASCUS,  34 (%0,41) ASCUS-H, 34 (%0,41)  LSİL ve 19 (%0,23) HSİL’den 

oluşmaktaydı. 2 (%0,024) hastanın patoloji sonucu invazif serviks kanseri olarak raporlanmıştı. 65 yaş üstü hasta 

grubunda yapılan 551 Pap-smear testinin 22 (%3,99)’sinde görülen epitelyal hücre anormalliği 14 (%2,54) 

ASCUS, 4 (%0,73)  LSİL ve 4 (%0,73)  HSİL olarak rapor edilmişti.  

Sonuç: Ülkemizde Pap smear testi yaptırmamış kadınların oranının %69 olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle 

bulgularımız doğrultusunda; Ülkemizde daha etkili serviks kanseri tarama programları geliştirilinceye kadar 

mevcut koşullarda tarama programı yaş aralığının daha geniş tutulması gerektiğini düşünüyoruz. 

Anahtar Sözcükler: Pap-smear testi, epitel hücre bozukluğu, farklı yaş grupları. 

 

SS 468 

PAP-SMEAR RESULTS ACCORDING TO DIFFERENT AGE GROUPS: 

RETROSPECTIVE STUDY 

Aim: Cervical cancer is the fourth most common cancer of the world and woman die from cervical cancer every 

two minutes. The long preinvasive period of cervical cancer, the presence of proven cytological screening tests, 

and the effective treatment of preinvasive lesions are important features of this disease and enable screening and 

early diagnosis. In this study, it was aimed to analyze Pap-smear results according to age groups under 30 years, 

30-65 years old and over 65 years old.  

Methods: Between January 2008 and March 2019, 10717 Pap-smear results of patients aged 20-80 years, who 

were evaluated in Niğde Ömer Halisdemir Education and Research Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic, 

were retrospectively evaluated. Patients' ages and pap-smear results were recorded. Pap-smear results were 

analyzed according to age groups under 30 years, 30-65 years old and over 65 years old. 

Results: Of the total 10717 Pap-smear samples, 1940 (18.1%) were under the age of 30, 8226 (76.8) were 

between the ages of 30-65 and 551 (5.1%) belonged to the group of patients over 65 years of age. The number of 

pathology reports indicated as inadequate material due to epithelial cell deficiency was 1 (0.05%), 16 (0.19%) 
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and 5 (0.91%) in patients aged under 30, 30-65 years, and over 65 years, respectively. In the 1940 Pap-smear test 

group, 58 (2.99%) ASCUS, 5 (0.26%) ASCUS-H, 5 LSIL (0.26%), 1 (%) A total of 69 (3.56%) epithelial cell 

abnormalities were present. In the 30-65 age group, the epithelial cell abnormality seen in 265 (3.22%) of 8226 

Pap-smear tests was 178 (2.16%) ASCUS, 34 (0.41%) ASCUS-H, 34 (0%, 41) LSIL and 19 (0.23%) were HSIL. 

The pathology results of 2 (0.024%) patients were reported as invasive cervical cancer. Of the 551 Pap-smear 

tests performed in patients over the age of 65 years, 22 (3.99%) had epithelial cell abnormality 14 (2.54%) 

ASCUS, 4 (0.73%) LSIL and 4 (0.73%) HSIL was reported. 

Conclusion: İn our country, it is stated that the rate of women who have never had Pap-smear test is 69%. 

Therefore, in accordance with our findings; Until more effective cervical cancer screening programs are 

developed in our country, we think that the screening program age range in the current conditions should be kept 

wider. 

Keywords: Pap-smear test, epithelial cell abnormality, different age groups. 
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PS-044 

AMNİOSEL ZEMİNİNDE GELİŞEN PRESEPTAL SELÜLİT İLE 

BAŞVURAN YENİDOĞAN OLGUSU 

Osman Ahmet POLAT
*
, Doç. Dr. Raşit KILIÇ* 

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD, Kırşehir 

 

Amaç:  Amniosel zemininde akut preseptal selülit tablosu ile başvuran bir yenidoğan olgusunu sunmak 

Olgu: 4 günlük yenidoğan çocuk acil bölümüne gözde kapağında kızarıklık ve şişlik ile başvurdu. Göz 

konsültasyonu ile değerlendirilen hastanın sağ göz kese bölgesinde şişlik, eritem, ödem ve ısı artışı tespit edildi. 

Konjonktivada sekresyon hafif sekresyon izlendi. Kese trasesine uyan bölgenin distansiyon ile şiş olduğu tespit 

edildi. Kese kompresyon ile boşalmadı, common kanalikülde king olduğu düşünüldü. Hastada amniosel 

zemininde gelişmiş preseptal selülit düşünüldü ve hasta yenidoğan servisine yatırıldı. KBB konsültasyonu 

istendi ve burunda intranazal kist görülmedi. İlk gün alınan tam kan sayımında beyaz küre 14.530 idi ve CRP 

düzeyi 2,51 mg/dL olarak geldi. Topikal olarak  5x1 uygulandan netilmisine ek olarak, sistemik ampisilin-

sulbaktam ve gentamisin tedavisi ampirik olarak başlandı. Antibiyotik tedavisinin 4. Gününde hastaya aileden 

onay alınarak, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde topikal anestezi ile kanaliküler dilatasyon ve keseye bowman 

probu ile ulaşılarak, lakrimal kanül ile keseye dekompresyon uygulandı. Yoğun pürülan mayi geldi. Örnek alarak 

gram ve kültür için gönderildi. Gram boyamada bol PNL ve gram + kok görüldü. Kültür sonucunda 

Streptococcus mitis/oralis üredi. 5. Günde hastaya aileden onay alınarak yine yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 

topikal anestezi altında nazolakrimal probing uygulandı. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Probing sonrası 

3 günde hastanın eritem, ödem ve şişliğin tamamen düzeldiği görüldü. İşlem sonrası beyaz kürenin 7.210 

düzeyine gerilediği ve CRP düzeyinin 0,07 mg/dL düzeyine gerilediği görüldü. Antibiyotik tedavisi iyi yanıt 

nedeniyle değiştirilmedi ve işlem sonrası 5. Günde kesildi. Hasta lakrimal kese bölgesine masaj ve netilmisin 

damla 4x1 reçete edilerek taburcu edildi. 

Tartışma: Amniosel göz hastalıkları pratiğinde nadir görülen bir patolojidir. Nazolakrimak kanaldaki 

obstruksiyone bağlı olarak aminon mayisi ve sekresyonun kesede biriktiği düşünülmektedir. Kesenin 

distansiyona bağlı olarak kommon kanalikül düzeyinde de king oluşturarak her iki çıkışının da tıkandığı ve kese 

içinde basınç artışı olduğu görülmektedir. Kese içindeki mayi enfekte olduğunda dakriyosistit ve preseptal selülit 

gelişebilmektedir. Bu hastalara muhtemel komplikasyonlar açısından erken probing ile tedavi önerilmektedir. 

Bizim olgumuzda antibiyotik tedavisi ve erken uygulanan probing iyi cevap vermiş ve klinik bulgular hızla 

gerilemiştir. 

Sonuç: Nadir görülmekle birlikte yenidoğanda aminosel zemininde preseptal selülit tablosu gelişebilir. Sistemik 

ve topikal antibiyotik tedavisi ve topikal anestezi altında uygulanan probing/kese kompresyonu ile başarıyla 

tedavi edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: amniosel, dakriyosel, preseptal selülit, probing 

 

PS-044 

A NEWBORN PRESEPTAL CELLULITIS CASE ON AMNIOCELE 

BACKGROUND 

 

Aim: To present a newborn case who applied with a preseptal cellulitis on amniocele  background and how it 

was treated. 

Case:  4 days old  male newborn applied to pediatric emergency clinic with swelling and redness on the eyelid. 

The patient was consulted to your ophthalmology clinic and the patient had swelling, edema, erythema and 
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warmth on the right lacrimal sac location.  There was no evident secretion on the conjunctiva. Lacrimal sac was 

palpated and it was distended. With gentle compression lacrimal sac content could not be emptied and common 

canalicular kink was suggested. The patient was diagnosed with acute preseptal cellulitis on amnioncele 

background and was admitted to newborn clinic by the pediatrician. ENT consultation did not revealed any nasal 

cyst. In the complete blood cell count on the first day , White cell cound was 14.530 and CRP was 2.51 mg/dL . 

Systemic ampicillin-sulbactam and gentamycin treatment was initiated in addition to topical netilmicin drops 5 

times a day.  After 4 days of antibiotic treatment, written consent was obtained from the parents and canalicular 

dilatation with bowman probe and lacrimal sac decompression were performed under topical anesthesia under 

observation of pediatrician. Thich purulent liquid was aspirated. The pus was sampled for gram staining and 

culture. Plenty of PND and gram + coccus were seen with gram staining. Streptococcus mitis/oralis was isolated 

from the culture.  A day after the compression, nasolacrimal probing was performed under topical anesthesia in 

newborn clinic with accompanying pediatrician. The produce was successful without any complication.  3 days 

after the probing under systemic antibiotic treatment erythema, edema and swelling resolved completely. White 

blood cell count decreased to 7.210 and CRP decreased to 0.07 mg/dL. As the patient responded well to 

empirical systemic antibiotics they were not changed and they were ceased 5 days after the probing.  Patient was 

discharged with topical netilmicin 4 times a day and nasolacrimal massage was recommended. 

Discussion: Amniocele is a rare pathology in ophthalmology practice. It is suggested that amniotic fluid and 

secretions were accumulated in the lacrimal sac because of nasolacrimal obstruction. After progressive distention 

of the lacrimal sac the common canaliculus kinks and fluid entrapped in with increased pressure.   When the 

fluid inside the sac infected, dacryocystitis and preseptal cellulitis may seen. Because of possible complication 

early naso-lacrimal duct probing is recommended for these patients. In our case , patients responded well to 

antibiotic treatment and early probing and clinical findings resolved completely (Figure 1). 

Conclusion:  Even it is rare, prespetal cellulitis may be seen because of infected amniocele in newborns. These 

cases may be treated successfully with systemic and topical antibiotic treatment and early nasolacrimal 

probing/sac decompression.  

Keywords: amniocele, dacryocele, preseptal cellulitis, probing 

 

Şekil 1.  Hastanın tedavi öncesi ve sonrası klinik görünümü 

Figure 1. The clinical view of the patient before and after the treatment 
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PS-063 

BİYOKİMYA ALANINDA TÜM ZAMANLARIN EN ÖNEMLİ 

ARAŞTIRMALARI VE GÜNÜMÜZE KADAR GELEN GELİŞİMİ 

Burçin Nilay Yener
*
,Fatih Kar

*
,Fahrettin Akyüz

* 

*
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD 

 

Amaç: Biyolojik ve kimya laboratuvarı tekniklerinin keşfi bugüne kadar birçok tıbbi ve moleküler çalışmaya 

ışık tuttu. Yazarlar tarafından kullanılan bir makalenin, araştırmanın, yöntemlerin ve fikirlerin önemli bir ölçüsü, 

aldığı atıfların sayısıyla orantılıdır. Bu çalışmada en çok kullanılan tekniklerin atıf sayısına göre 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Tüm zamanların en çok atıf yapılan 100 makalesi incelendi ve 39 laboratuar tekniğindeki 

biyokimyasal yöntemler değerlendirildi. Bu laboratuvar teknikleri atıf sırasına göre ayrıldı. Son 10 yıldaki 

biyokimyasal çalışmaların atıf durumuna göre mevcut sorunları belirlemeye çalışıldı. 

Bulgular: 39 laboratuar tekniğinde en çok alıntı yapılan makale, Lowry ve arkadaşlarının protein ölçüm yöntemi 

olarak belirlenmiştir. En az alıntı yapılan makalede Köhler ve arkadaşlarının hücre kültürü çalışması olduğu 

tespit edildi. Son 10 yılda, biyokimya çalışmaları, antioksidan yöntemler, apoptoz ve kanser araştırmalarına 

odaklanmıştır. Son zamanlarda, çok disiplinli çalışmalar konuların bir bütünlük sağladığını göstermiştir. Bununla 

birlikte, atıfların sayısı tıp alanındaki biyolojik ve kimyasal ölçüm yöntemi çalışmalarının en değerli çalışmalar 

olduğunu göstermiştir. 

Sonuç: Sonuç olarak, verilerimiz bu tekniklerin tanımlanmasının ve gelecekteki gelişiminin tıbbi ve endüstriyel 

kullanım için değerli olabileceğini göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: Biyolojik laboratuvar teknikler, Biyomarker, Biyokimyasal metodlar.  

PS-063 

THE MOST IMPORTANT BIOCHEMICAL RESEARCH OF ALL TIME 

AND ITS DEVELOPMENT TODAY 

 

Introduction: The discovery of biological and chemistry laboratory techniques has shed light on many medical 

and molecular studies to date. An important measure of an article, research, methods, and ideas used by the 

authors is proportional to the number of citations it receives. In this study, it is aimed to evaluate the most used 

techniques according to the number of citations.  

Material and Methods: 100 most cited articles of all time were examined and biochemical methods in 39 

laboratory techniques were evaluated. These laboratory techniques were divided according to the citation order. 

An attempt was made to determine the current issues according to the citation status of the biochemical studies 

in the last 10 years. 

Results: The most cited article was determined as the method of protein measurement by Lowry et al. The least 

cited article was found to be the cell culture study of Köhler et al in 39 laboratory techniques. In the last 10 

years, studies on biochemistry have focused on antioxidant methods, apoptosis and cancer research. Recently, 

multidisciplinary studies have shown that the issues provide an integrity. However, the number of citations has 

showed the most valuable studies of biological and chemical measurement method studies in the field of 

medicine. 

Conclusions: In conclusion, our data showed that identification and future development of these techniques can 

be valuable for medical and industrial use. 

Keywords: Biological laboratory techniques, Biomarker, Biochemistry methods  
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PS-068 

KRONİK BOYUN AĞRISI OLAN BİREYLERDE VE SAĞLIKLI 

KATILIMCILARDA SKAPULAR POZİSYON, OMUZ EKLEM 

POZİSYON HİSSİ VE ÜST EKSTREMİTE KUVVETİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI; PİLOT ÇALIŞMA 

Moamen Shabet 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

 

Amaç: Çalışmamız kronik boyun ağrısı olan bireylerde ve sağlıklı katılımcılarda skapular pozisyon, omuz 

eklem pozisyon hissi ve üst ekstremite kuvvetinin değerlendirilerek iki grup arasındaki farkın incelenmesi 

amacıyla planlandi 

Gereç ve yöntem: Ankara’da özel bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde şartlara uyan ve belirlenecek 

sayıda kronik boyun ağrısı problemi sebebiyle başvuran bireyler ve sağlıklı katılımcılar çalışmaya dahil edildi . 

Bu vaka-kontrol çalışmasında, 20 hasta ve 20 kontrol dahil edildi . benzer fiziksel özelliklere sahip sağlıklı 

katılımcılar (20-50 yaş arası)ve en az 6 aydır kronik boyun ağrısı olan ve ağrı şiddeti en az 3 olan bireyler 

çalışmaya dahil edildi. Bir mezura kullanılarak frontal planda skapular pozisyonun klinik değerlendirmesi için 

lateral skapular kayma testi kullanıldi. omuz eklem pozisyon hissi inklinometre ile ölçüldü. Üst ekstremite 

kuvvet değerlendirmesi için bireylerin kavrama kuvveti, dinamometre ile ölçüldü. Veriler, uygun istatistiksel 

yöntemler ile analiz edildi. 

Bulgular:Hasta grubunda LSKT 0° sağ-sol arasındaki ortalama farkın kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir (t=2.771, p=0.009). Benzer sonuçlar 45° ve 90° ölçümleri için de elde edilmiştir; hasta grubunda 

sağ ve sol arasındaki fark kontrol grubuna göre daha yüksektir (p<0.05). Dominant ve Non-dominant tarafın üst 

ekstremite kuvveti kontrol grubunda kuvveti daha yüksek gözlense de hasta grubu ile arasında anlamlı bir fark 

gözlenmemiştir (p>0.05). Hasta grubun omuz propriyosepsiyon sağ ve sol abduksiyon değerleri hasta grubunda 

kontrol grubuna göre daha yüksektir (p<0.001). Benzer şekilde sağ ve sol flexion değerleri de hasta grupta daha 

yüksektir (p<0.001) 

Tartışma:Boyun ağrısı olan kişilerde skapulanın pozisyonunun değiştiği ve omuz pozisyon hissinde farklılıklar 

olduğu fakat kas kuvveti ile arasında ilişki olmadığı görülmüştür.Boyun ağrısının skapulanın pozisyonu ve omuz 

propriosepsiyonu ile ilişkisini gösteren daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Kronik Boyun Ağrısı ,Skapular Pozisyon ,Omuz Eklem Pozisyon Hissi ,Üst Ekstremite 

Kuvvetinin 

PS-068 

PİLOT STUDY : COMPARİSON OF SCAPULAR POSİTİON, 

SHOULDER JOİNT POSİTİON PROPRİOCEPTİON AND UPPER 

EXTREMİTY FORCE İN PATİENTS WİTH CHRONİC NECK PAİN 

AND HEALTHY PARTİCİPANTS; 

 

Objective: İn Our study was planned to evaluate the difference between the two groups by evaluating the 

scapular position, shoulder joint position proprioception and upper extremity strength in individuals with chronic 

neck pain and healthy participants. 

Materials and Methods: Individuals and healthy participants who met the conditions in a special Physical 

Therapy and Rehabilitation Center in Ankara and who were admitted because of the number of chronic neck 

pain problems were included in the study. In this case-control study, 20 patients and 20 controls were is included. 
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healthy participants with similar physical characteristics (aged 20-50 years) and chronic neck pain for at least 6 

months and Pain intensity at least 3 people were included in the study. The lateral scapular shear test was used 

for the clinical evaluation of the scapular position in the frontal plane using a tape measure. shoulder joint 

position proprioception measured with inclinometer. For the evaluation of upper extremity force, the grip 

strength of the individuals was measured by dynamometer. Data were analyzed by appropriate statistical 

methods. 

Results: In the patient group, the mean difference between LSKT 0 ° right and left was higher than the control 

group (t = 2.771, p = 0.009). Similar results were obtained for 45 ° and 90 ° measurements; The difference 

between the right and the left in the patient group was higher than the control group (p <0.05). Although the 

upper extremity force of the dominant and non-dominant side was higher in the control group, no significant 

difference was observed with the patient group (p> 0.05). Right and left abduction values were higher in the 

patient group compared to the control group (p <0.001). Similarly, the right and left flexion values were higher 

in the patient group (p <0.001). 

Discussion: It has been observed that the position of the scapula changes and the position of the shoulder 

position is different in people with neck pain but there is no relationship between the muscle strength and the 

body. More extensive studies are needed to demonstrate the relationship between neck pain and scapula position 

and shoulder proprioception. 

Keywords : Chronic Neck Pain, Skapular Position ,Shoulder Joint Position proprioception ,Upper Extremity  
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PS-071 

RATLARDA JUGULAR VEN’DEN İNTRAVENÖZ ENJEKSİYONUN 

GÜVENİLİR VE BASİT YÖNTEMİ 

Fatih KAR
*
, Ceyhan HACIOĞLU**, Hakan ŞENTÜRK***, Semih ÖZ**** 

* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD 
 ** Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD 

*** Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Biyoloji AD 

**** Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakım Prog 

 

Amaç: Yeni sentezlenmiş ilaçlar, kimyasallar, antijenler, hücreler vb. birçok maddenin in vivo etkilerini 

değerlendirmek için birçok farklı yöntem uygulanmaktadır. Her yöntemin avantajları ve dezavantajları, 

kullanılacak maddenin emilimini ve dağılımını, belirlenecek doz aralıklarını, uygulama hacmini ve bilim 

insanlarına en uygun ve güvenilir yöntemi seçmeleri için yönlendirir. Bu çalışmada, sıçanlarda juguler venden 

uygulanan enjeksiyonunun nasıl yapılacağı ve bazı maddelerin olası etkileri gösterilmiştir. 

Gereç ve yöntemler: İntravenöz uygulama için iki güvenilir yöntem seçildi. Toplam 12 adet Wistar Albino sıçan 

kullanıldı. Serum fizyolojik ile kuyruk ve juguler venden enjeksiyon yapıldı ve akut etkilerini belirlemek için 

intrakardiyak kan örnekleri alındı. Juguler venden intravenöz madde uygulaması, ratların parotis bezlerinin 

altından ve göğsünün sağ tarafından yapıldı.  

Bulgular: Kuyrukta yüksek miktarda keratin olması nedeniyle enjeksiyon sırasında damarların kesin olarak 

bulunmasını engelledi. Enjeksiyon her denemede aynı prosedür ile uygulanamadı. Bu sonuçların, in vivo deney 

koşullarını olumsuz etkilediği gözlendi. Juguler ven’den yapılan enjeksiyon hacminin literatüre göre tek seferde 

en fazla 0,2 ml olarak düşünülmesi gerektiği bulundu. Enjeksiyon uygulamaları için maddeler stok solüsyonda 

hazırlanmalı ve taze uygulama yapılmalıdır. İnfüzyon sırasında damar kesilmelerine neden olacağı için neşter 

kullanılmaması önerilir. Bu metotun uygulama hızı, tekrarlanabilirliği ve uygulanan maddelerin dolaşımdaki 

akut etkileri bakımından diğer yöntemlerden daha üstün olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Sıçanlarda juguler ven’den intravenöz madden uygulanmasının daha güvenilir, daha basit ve daha hızlı 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Enjeksiyon teknikleri, ilaç verilmesi, juguler ven enjeksiyonu, laboratuar hayvanları 

PS-071 

RELIABLE AND SIMPLE METHOD OF INTRAVENOUS INJECTION 

FROM JUGULAR VEIN IN RATS 

 

Introduction: Many different methods are applied to evaluate the in vivo effects of many substances such as 

newly synthesized drugs, chemicals, antigens, cells, etc. The advantages and disadvantages of each method 

affect the absorption and distribution of the substance to be used, the dose intervals to be determined, the volume 

of application, and direct the scientists to choose the most appropriate and reliable method. In this study, how the 

injection of the jugular vein in rats and the possible effects of some substances are shown. 

Methods: Two reliable methods were chosen for intravenous administration. A total of 12 wistar albino rats were 

used. Saline injections of the tail and jugular vein were performed and intracardiac blood samples were taken to 

determine the acute effects. Administration of substance from the internal jugular vein was performed under the 

parotid glands and on the right side of the chest in rats 

Results: Due to the high amount of keratin in the tail, it prevented the veins to be found during injection. 

Injection could not be performed with the same procedure in each trial. These results were found to adversely 

affect the in vivo assay conditions. It was found that the injection volume from the internal jugular vein should 
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be considered as a maximum of 0.2 ml in a single time according to the literature. For injection applications, 

substances should be prepared in stock solution and fresh application should be made. It is recommended not to 

use a scalpel because it will cause vascular interruptions during infusion. This method has been found to be 

superior to other methods in terms of application rate, reproducibility and the acute effects of applied substances 

in the circulation. Conclusion: We can say that the application of intravenous substance from the jugular vein in 

rats is more reliable, simpler and faster 

KeyWords: Injection techniques, drug administration, jugular vein injection, laboratory animals 
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PS-080 

KIRŞEHİR İLİ 112 AMBULANS HİZMETİ KULLANIMININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Duygu ZORLU KARAYİĞİT* 

*Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD, Kırşehir 

 

Amaç: Kırşehir ili 112 Acil Ambulans Hizmetinin kullanımının değerlendirilmesi. 

Gereç ve Yöntem: Retrospektif tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma, gerekli izinler alındıktan sonra, Kırşehir İl 

Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliğine 01 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan 

başvuruların geriye dönük incelemesi ile gerçekleştirildi. Bu amaçla istatistiksel veriler değerlendirildi. Acil 

Çağrı Merkezi (AÇM); Jandarma, İtfaiye, Emniyet, Sivil Savunma ve Sağlık Masası birimlerinden oluşmaktadır. 

AÇM’ne yapılan tüm çağrılar, aylara göre dağılımı ile Sağlık Masasına yönlendirilen çağrılar, ambulans 

kullanım nedenleri, hastaların demografik özellikleri, hastaların hangi ön tanılarla ilk müdahalesinin yapıldığı ve 

hastaneye sevkinin gerçekleştirildiği, acil sağlık ekibinin kentsel ve kırsal olay yerine göre ulaşım süresi, il 

dışına yapılan sevklerin nedenleri belirlendi. Tablo ve grafiklerde veriler sayı ve yüzde olarak değerlendirildi. 

Bulgular: 2018 Yılı Kırşehir ili AÇM ‘ne yapılan toplam çağrı sayısı 257.817’dir. Bunun 63.703’ü Sağlık 

Masasına aktarılan çağrı sayısıdır. Yapılan çağrıların ayalara göre dağılımına bakıldığında; ciddi fark olmamakla 

birlikte en fazla çağrı sayısı Ağustos ayında olmuştur. Belirtilen tarihlerde, bu çağrılardan 112 acil sağlık 

hizmetlerinden faydalanması uygun olan, toplam vaka sayısı 20.984 olup, bunun büyük bölümünü il 

merkezindeki vakalar içermektedir (kentsel=16.584, kırsal= 4.400). Vakaya ulaşmada kritere uygun süre kentsel 

alan için 10 dakika, kırsal alan için 30 dakika olarak belirlenmiştir. İlimiz, kritere uygunluk açısından; 

kentsel %92,5 ve kırsal %95,8 gibi yüksek oranlara sahiptir.112 Acil Sağlık Hizmetlerinin ana amacı; vakaya ilk-

acil müdahale ve hızla hastane acil servisine refere edilmesidir. İlimiz verilerine göre; yerinde müdahale edilen 

vaka sayısı 525 ve hastaneye nakil edilen vaka sayısı 16.624’tür. Bunun yanında, asılsız ihbarlar ekibi gereksiz 

meşgul etmekte ve işleyiş hızını ciddi oranda engellemektedir. Fakat ilimiz Asılsız ihbar sayısı toplam 58 olup, 

yüz güldürücüdür. Exitus vaka (Morga nakil ve yerinde bırakılan) sayısı 375, Tıbbi tetkik için nakil olan hasta 

sayısı da 4 olup gereksiz kullanım olmamıştır. 

Tartışma ve sonuç: 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde, öncelikle sistemin hızlı çalışabilmesi için Asılsız Çağrılara 

önlem alınması gereklidir. İlimiz verileri yüz güldürücüdür. Bu konuda, çağrının direkt Sağlık Masasına aktarımı 

olmadan AÇM’nde değerlendirilip yönlendirilmesi önemli etkendir. 

İl dışı sevklerde, özellikle büyük şehire yapılacak sevklerde, yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibi gerekli ya 

da acil tıbbi müdahale gerektiren vakalarda (pulmoner embolektomi gibi) sıkıntı yaşanmaktadır. Büyük 

şehirlerdeki 112 Sağlık Hizmetlerini hızlandırmak adına ağ bağlantıları ve güncel veri sistemi daha 

güçlendirilmelidir. 

Ayrıca; 112 acil sağlık hizmetlerinin daha verimli çalışabilmesi için gereksiz kullanımlardan kaçınılması 

önemlidir. Eve taburculukta, İl dışı acil olmayan sevklerde ve tıbbi tetkik için olan nakillerde, ambulansların 

yerine hasta nakil araçlarının kullanılması daha uygun olabilir. 

 Ambulans şöforları ile birebir görüşmelerimizde, ilimizde bu konu ile ilgili ciddi sorun yaşanmamakla birlikte 

özellikle büyük şehirlerde ambulansa yol verme hatası olan sürücülere ciddi trafik cezası uygulama gibi 

yaptırımlar olmalıdır.  

Son yıllarda Acil Sağlık Hizmetlerdeki gelişme oldukça iyidir. Refere edilecek hasta, sevkini kabul eden doktor 

ile tanıklı görüşme olmadan kabul edilmemekte, böylece işleyiş daha sağlıklı olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Acil Çağrı Merkezi, Sağlık Masası Çağrıları, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ambulans  

PS-080 
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AMBULANCE EVALUATION OF USE OF THE 112 EMERGENCY 

AMBULANCE SERVICE IN KIRSEHIR CITY 

 

Aim:To evaluate the use of 112 emergency ambulance services in Kırşehir city. 

Materials and methods: This retrospective descriptive study was performed with a retrospective review of the 

applications made between 01 January and 31 December 2018 to the Chief of Emergency Health Services of 

Kırşehir Provincial Directorate of Health after the necessary permissions were obtained. statistical data were 

evaluated for this purpose. Emergency Call Center (ECC); Gendarmerie, Fire Brigade, Security, Civil Defense 

and Health Table consists of units. All calls made to the ECC, the calls to the Health Desk with the distribution 

of months, the reasons for the use of the ambulance, the demographic characteristics of the patients, the 

preliminary diagnosis of the patients and the delivery of the hospital, The reasons of the referrals were 

determined. Data in tables and graphs were evaluated as number and percentage.  

Results: The total number of calls made to the ECC in Kırşehir province in 2018 is 257,817. 63.703 of this is the 

number of calls transferred to the Health Table. When the distribution of the calls according to the setting is 

examined; the maximum number of calls was in August. Of these calls, the total number of cases was 20,984, of 

which the majority had cases in the city center (urban = 16,584, rural = 4,400). The time to reach the criterion 

was determined as 10 minutes for urban areas and 30 minutes for rural areas. Our city, in terms of eligibility 

criteria; urban areas have high rates of 92.5% and rural 95.8%. first-emergency response to the case and rapidly 

referring to hospital emergency service. According to our province data; 525 cases and 16,624 cases were 

transferred to the hospital. In addition, unfounded denunciations impede the team unnecessarily and hamper the 

speed of the operation. However, the total number of false reports in our province is 58, is a pleasure. The 

number of exitus cases (migrated to the morgue and left in place) was 375.  

Discussion and conclusion: In 112 Emergency Health Services, first of all, it is necessary to take preventive 

calls for the system to work fast. The data of our city is gratifying. In this regard, it is an important factor to 

evaluate and direct the call in the ECC without being transferred directly to the Health Desk. 

In the case of out-province referrals, especially in referrals to large cities, there is a shortage of cases (such as 

pulmonary embolectomy) that require treatment or follow-up in the intensive care unit or that require immediate 

medical attention. Network connections and up-to-date data system should be strengthened in order to accelerate 

112 Health Services in major cities. 

Also; It is important to avoid unnecessary use in order for 112 emergency health services to work more 

efficiently. For home discharge, out-of-province non-emergency referrals and medical examinations, it may be 

more appropriate to use ambulances instead of patient transport. 

 In our individual interviews with ambulance drivers, there should not be any serious problems about this issue 

in our city, but especially in big cities, there should be sanctions such as applying serious traffic penalty to 

drivers who have errors in ambulance. 

In recent years, the development of Emergency Health Services is quite good. The patient to be referred is not 

accepted without the witnesses' interview with the accepting physician, so the procedure is healthier. 

 Keywords: Emergency Call Center, Health Desk Calls, 112 Emergency Health Services, Ambulance 
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İNFLUENZA TANISINDA KULLANILACAK HIZLI KÜLTÜR 
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*** Sağlık Bakanlığı Istanbul Medeniyet Universitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

 

Amaç: İnfluenza virüsleri grip etkenidir; ancak asemptomatik enfeksiyondan pnömoniye kadar değişebilen 

hastalık tabloları oluşturabilirler. İnfluenza virüs infeksiyonlarının laboratuvar tanısı, hasta tedavisi ve salgın 

kontrolünde önemli rol oynar. Tanı için kullanılan birçok farklı yöntem mevcuttur. Çalışmamızda İnfluenza 

virüsların tanısında kullanılan multipleks PCR yöntemini standart alarak, ticari shell-vial hücre kültürü ve kendi 

hazırladığımız in-house hücre kültürü yöntemlerinin etkinliğini değerlendirerek birbirleri ile karşılaştırılmasını 

amaçladık.  

Gereç ve yöntemler: Meram Tıp Fakültesi çeşitli poliklinik/kliniklerine solunum yolu enfeksiyonu semptomları 

ile başvuran kişiden alınan 200 örnek çalışmaya dahil edilmiştir. Bütün örnekler multipleks PCR, ticari shell-vial 

hücre kültürü ve  in-house hücre kültürü ile eş zamanlı olarak çalışıldı. 

Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre shell-vial hücre kültürü yöntemiyle influenza A virüsü için duyarlılık 

%100, özgüllük %89.13, pozitif prediktif değer %91.52 ve negatif prediktif değer %100 olarak bulunmuştur. 

Aynı yöntemle influenza B virüsü için ise duyarlılık %100, özgüllük %97.14, pozitif prediktif değer %83.33 ve 

negatif prediktif değer %100 olarak bulunmuştur. In-house hücre kültürü yöntemiyle influenza A virüsü için 

duyarlılık %100, özgüllük %96.73, pozitif prediktif değer %97.29 ve negatif prediktif değer %100 olarak 

bulunmuştur. Aynı yöntemle influenza B virüsü için ise duyarlılık %100, özgüllük %93.71, pozitif prediktif 

değer %69.44 ve negatif prediktif değer %100 olarak bulunmuştur.  

Sonuç: Çalışmamızda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, in-house hücre kültürü yönteminin influenza 

virüslerinin tanısında kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: İnfluenza, kültür, in-house, PZR 

 

PS-086 

DEVELOPMENT OF RAPID IN-HOUSE CULTURE SYSTEM WHICH 

COULD BE USED IN INFLUENZA DIAGNOSIS 

Objective: Influenza viruses are agents of flu disease and they cause a variety of diseases from asymptomatic to 

pneumonia. The laboratory diagnosis of influenza virus infection plays an important role in patient treatment and 

control of epidemics. There are many different methods used in diagnosis. In this study, it is aimed to compare 

the efficiency of two methods; commercial shell vial cell culture and in house cell culture.  

Method: Total 200 samples, from patients who have respiratory tract symptoms and applied to various 

outpatient and clinics of Meram Medical Faculty included to this study. These samples were tested by multiplex 

PCR, commercial shell vial cell culture and in house cell culture system in the same time.  

Result: According to results of shell vial culture method, the sensitivity, specificity, positive predictive, and 

negative predictive value of influenza A virus were 100%, 89.13%, 91.52%, and 100%. In the same method the 

sensitivity, specificity, positive predictive, and negative predictive value of influenza B virus were 100%, 

97.14%, 83.33%, and 100%. According to results of in-house shell vial culture method, the sensitivity, 

specificity, positive predictive, and negative predictive value of influenza A virus were 100%, 96.73%, 97.29%, 

and 100%. In the same method, the sensitivity, specificity, positive predictive, and negative predictive value of 

influenza B virus were 100%, 93.71%, 69.44%, and 100%.  

Conclusion: Regarding the findings of our study, it concluded that the results of in-house cell culture method 

can be used in the laboratory diagnosis of influenza viruses.  

Key words: Influenza, culture, in-house, PCR 
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PS-093 

SİNAPTOSOMLAR: İN VİTRO ÇALIŞMALARI İÇİN BEYİN 

FONKSİYONLARININ MODELLENMESİ 

Ceyhan HACIOĞLU*, Fatih KAR**, Güngör KANBAK** 

*Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Düzce, 

**Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Eskişehir 

 

Amaç: “Sinaptozom” terimi ilk olarak 1964 yılında Whittaker ve arkadaşları tarafından yayınlanan bir makalede 

belirtildi. Glikoliz, oksidatif fosforilasyon, iyon taşınması, nörotoksisite ve nörotransmiterler gibi çeşitli 

çalışmalarda kullanılacak kadar doğaldırlar. Bu anlamda, sinaptozomlar, zahmetli in situ deneyleri ve 

komplikasyonları ile uğraşmadan, in vitro çalışmalar için kullanılabilecek daha küçük yapılı sinapsların 

kopyalarıdır. Sinaptozomlar, beyin dokusunun fraksiyonlanması sırasında oluşan subselüler membranöz 

yapılardır. Fraksiyonlanma işlemi sinir uçlarının kopmasına neden olur ve daha sonra membranların yeniden 

düzenlenmesiyle sinaptozomlar üretilir. 

Gereç ve yöntemler: Sinaptozomlar, beyin homojenatlarından, diferansiyel ve yoğunluk gradyanlı santrifüjleme 

ile izole edilir. Sinaptozom izolasyon prosedürleri homojenizasyon ve ardından saflaştırma adımlarını içerir. 

Başlangıçtaki homojenat, çekirdekleri ve hücre kalınıtlarını (pellet1 [P1]) uzaklaştırmak için düşük hızlı 

diferansiyel santrifüjlemeye tabi tutulur. Süpernatan (S1), sinirler ve glial hücrelerin plazma zarları, miyelin ve 

mitokondriden oluşan sinaptosomal peleti (P2) elde etmek için daha yüksek bir hızda santrifüje tabi tutulan 

sinaptozomların kütlesini içerir. S2 fraksiyonu küçük sinaptik veziküller, endoplazmik retikulum ve çözünür 

materyal içerir. P2 fraksiyonu analizlerde sıklıkla kullanılır ve genellikle "ham sinaptozom fraksiyonu" olarak 

adlandırılır. 

Bulgular: Sinaptozomlar sinaptik veziküller, mitokondri ve eklenmiş sinaptik yoğunluğu içerir. Vesiküller 

hacmin %4'ünü, mitokondri %24'ünü, dış membranları %8'ini ve sitoplazmayı %64'ünü oluşturur. Saflaştırılmış 

sinaptozomlar, %5 dimetil sülfoksit varlığında dondurulmuş olarak saklanabilir. 

Sonuç: Sinaptozomlar, mitokondri, sinaptik kesecikler, postsinaptik membran ve postsinaptik yoğunluğun yanı 

sıra, pre-sinapsın morfolojik özelliklerini ve kimyasal bileşimini içerir. Ayrıca, nörotransmiterlerin salınması, 

alımı ve depolanması için bütün moleküler makineler bozulmadan kaldığından, sinaptozomlar, in vitro 

çalışmalarda sinaptik mekanizmaları incelemek için sıklıkla kullanılır. 

Anahtar Kelimeler: Sinaplar, sinapotozom, beyin, diferansiyel santrifüj 

 

PS-093 

SYNAPTOSOMES: MODELING OF BRAIN FUNCTIONS FOR IN 

VITRO STUDIES 
 

Introduction: The term “synaptosome” was first mentioned in a paper published in 1964 by Whittaker's group. 

They are pure enough to be used in various studies such as those of glycolysis, oxidative phosphorylation, ion 

transport, neurotoxicity, and neurotransmitters. In this sense, synaptosomes are smaller sealed copies of synapses 

that can be used for in vitro studies, without dealing with laborious in situ experiments and their complications. 

Synaptosomes are subcellular membranous structures that are formed during mild disruption of brain tissue. 

Shearing forces cause the nerve endings to break off and by subsequent resealing of the membranes, 

synaptosomes are generated. 

Methods: Synaptosomes are isolated from brain homogenates by differential and density-gradient 

centrifugation. Synaptosome isolation procedures include homogenization followed by purification steps; the 

initial homogenate is subjected to low-speed differential centrifugation to remove the nuclei and cell debris 

(pellet1[P1]). The supernatant(S1) comprises the bulk of the synaptosomes that are further centrifuged at a 

higher speed in order to obtain the synaptosomal pellet(P2) that consists of nerves and glial cells' plasma 

membranes, myelin and mitochondria. The S2 fraction contains small synaptic vesicles, endoplasmic reticulum 

and soluble material. The P2 fraction is frequently used in assays and is commonly called the ‘crude 
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synaptosome fraction’. 

Results: Synaptosomes contain synaptic vesicles, mitochondria and the attached postsynaptic density. Vesicles 

take up 4% of the volume, mitochondria 24%, external membranes 8% and cytoplasm 64%. Purified 

synaptosomes can be stored frozen in the presence of 5% dimethyl sulfoxide. 

Conclusion: Synaptosomes contain the morphological features and chemical composition of the pre-synapse, 

including mitochondria and synaptic vesicles, along with the postsynaptic membrane and the postsynaptic 

density. Furthermore, because all the molecular machinery for the release, uptake and storage of 

neurotransmitters remain intact, synaptosomes are often used to study synaptic mechanisms in in vitro studies. 

KeyWords: Synapse, synaptosome, brain, differential centrifugation 
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PS-099 

KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNDE SIVI TEDAVİSİNİN ÖNEMİ 

Gülşah KAYSERİLİOĞLU
*
, Sema KOÇAŞLI

** 

* 
Bozok Üniversitesi Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yozgat 

*
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Öğr., Ankara 

**
 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, Ankara 

 

Perioperatif sıvı tedavisi cerrahi bakımın önemli bir parçasını oluşturur. Hastalığın şiddeti, ameliyatın büyüklüğü 

ve süresi, komorbiditeler ve cerrahi strese karşı organizmanın verdiği yanıt perioperatif sıvı ihtiyaçlarını etkiler. 

Günümüzde kolorektal kanser en sık görülen gastrointestinal sistem tümörlerindendir. Kolorektal cerrahi 

hastalarında uygulanan girişimin başarılı olabilmesi için, titiz bir sıvı yönetimi, yeterli doku perfüzyonunun 

sağlanması veya iyileştirilmesi ve multidisipliner ekip yaklaşımı gerekmektedir. Majör cerrahi girişimlerden olan 

kolorektal cerrahisinde hem ameliyat öncesi oral alımın yetersizliğinden hem de ameliyat sırası ve sonrası sıvı 

elektrolit kayıplarından dolayı dehidratasyon ve elektrolit bozuklukları sık görülür.  Perioperatif süreci etkin 

yönetmek için liberal, kısıtlayıcı ve hedefe yönelik sıvı tedavisi yöntemleri uygulanmaktadır. Sıvı tedavisinde 

amaç, yetersiz veya fazla sıvı uygulaması komplikasyonlarını en aza indirerek yeterli doku perfüzyonu 

sağlayabilmektir. Literatürde liberal ve kısıtlayıcı  sıvı tedavisinin başta hipervolemi, hipovolemi  başta olmak 

üzere çeşitli komplikasyonlara yol açtığı görülmektedir. Kolorektal cerrahide sıvı yönetimine dair yapılan 

karşılaştırmalı çalışmalarda hedefe yönelik sıvı tedavisinin tüm komplikasyonların azaltılmasında veya 

önlenmesinde etkin olacağı vurgulanmaktadır. Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası her aşamasında hemşire ekibin 

aktif üyesidir. Bu süreçte sıvı elektrolit dengesinin ve doku perfüzyonunun devamlılığının sağlanmasından 

sorumludur. İstem edilen sıvı tedavisinin hemşirelik bakımı içinde planlanması ve gelişebilecek 

komplikasyonların dikkatle izlenmesi, önlenmesi hasta bakım kalitesini arttıracaktır. Bu derlemede kolorektal  

cerrahisi geçirecek olan hastanın ameliyat öncesi, sırası ve sonrası uygulanan sıvı tedavisi yöntemleri ve 

hemşirelik bakımlarına ilişkin bilgi verilmektedir.   

Anahtar kelimeler : Kolorektal kanser, sıvı tedavisi, hemşirelik, kolorektal cerrahi, perioperatif 

PS-099 

FLUID TREATMENT IN COLORECTAL CANCER SURGERY 

 

 Perioperative fluid treatment is an important part of the surgical care. The severity of the disease, the 

magnitude and duration of the surgery, comorbidities and the response of the organism to surgical stress affect 

the perioperative fluid needs. Nowadays, colorectal cancer is one of the most common gastrointestinal system 

tumors. Rigorous fluid management, adequate tissue perfusion and multidisciplinary team approach are required 

to be successful in the intervention of colorectal surgery patients. In colorectal surgery, which is one of the major 

surgical interventions, dehydration and electrolyte disturbances are frequently seen due to insufficiency of oral 

intake during preoperative period as well as loss of fluid electrolyte during intraoperative and postoperative 

period. Liberal, restrictive and targeted fluid treatment methods are applied to manage the perioperative process 

effectively. In fluid treatment, the aim is to provide adequate tissue perfusion by minimzing complications of 

insufficient or excess fluid application. In the literature, it is seen that liberal and restrictive fluid treatment leads 

to various complications such as hypervolemia and hypovolemia. In comparative studies on fluid management in 

colorectal surgery, it is emphasized that targeted fluid treratment will be effective in reducing or preventing all 

complications. Nurse is an active member of the team at every period of the operation. In this process, she is 

responsible for maintaining the continuity of fluid electrolyte balance and tissue perfusion. Planning the intended 

fluid treatment in nursing care and carefully monitoring and preventing the complications that may develop will 

improve the quality of patient care. In this article, information about fluid treatment methods and nursing care 

applied during the perioperative process of colorectal surgery are given. 

Keywords: Colorectal cancer, fluid treatment, nursing, colorectal surgery, perioperative 
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GİRİŞ 

Günümüzde kolorektal kanser en sık görülen gastrointestinal sistem tümörlerindendir (Xie, Dong, & 

Wei, 2010). Dünyada her yıl ortalama 800.000 yeni kolorektal kanser vakası ortaya çıkmakta olup, bu da tüm 

kanserlerin %10’ u kadardır. GLOBOCAN (Global Bruden Of Cancer) 2012 verilerine göre; kolorektal kanser 

dünyada erkeklerde akciğer ve prostat kanserlerinden sonra üçüncü, kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci 

sırada yer alır (https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/istatistik/2014-RAPOR._uzuuun.pdf, Erişim 

Tarihi: 30.01.2019). Dünyada 2012 yılında yaklaşık 700.000 kişi kolorektal kanser nedeniyle yaşamını 

yitirmiştir (Kısaoğlu et al, 2013). Amerika Birleşik Devletleri’nde 2018 yılında yaklaşık 97.220 kolon ve 43.030 

rektal kanser vakası teşhis edilmiştir (American Cancer Society, 2018 ; Siegel , Miller & Jemal, 2018). 

Kolorektal kanserin primer tedavisinde ilk tercih cerrahi olup diğer tedavi yöntemleri kemoterapi ve 

radyoterapidir (Bond, 2000). Cerrahi girişimler, yaşamı güvence altına alan uygulamalar olmakla birlikte, beden 

için hem psikolojik hem fizyolojik travmadır (Ucuzal, 2013). Ameliyat öncesi dönemde hastalar, onkolojik  ve 

tümör obstrüksiyonu gibi patolojiler nedeniyle çoğu kez hastaneye sıvı elektrolit eksikliği gelişmiş olarak 

gelirler. Gelişen obstrüksiyonun devamında görülen akut batına eşlik eden iştahsızlık, bulantı, kusmaya bağlı 

zaten varolan sıvı elektrolit dengesizliği tamamen kötüleşir. Bunlara ek olarak; ameliyat öncesi dönem 

hazırlığında açlık süresi, bağırsak temizliği, nazogastrik tüp kullanımı, cerrahi dren yerleştirme, cerrahi girişim 

esnasında kanama, kullanılan anestezik ilaçlar sıvı elektrolit kaybına ve damar içi sıvı  hacminde yetersizliğe 

neden olabilir (Mintz, Weiss, Rivkind, 2004). Yüksek riskli cerrahi girişim sırasında ve sonrasında doku 

hipoperfüzyonunu takiben hipovolemi gelişebilir. Beden sıvılarındaki değişim dakika veya saatler içinde 

görülebilir (Jhanji, Thomas, Ely, Watson,  Hinds & Pearse, 2008; Pearse et al., 2006; Bennett-Guerrero et 

al.,1999). Sıvı elektrolit dengesizliği organ disfonksiyonu, anastomoz kaçakları, yara iyileşmesinde gecikme, 

hastanede kalış süresinin uzaması, enfeksiyon ve artmış mortalite gibi ameliyat sonrası komplikasyonlara yol 

açabilir (Thom, Taylor, Wolfe, Myles, Krum &  Wolfe, 2010; Davies  & Wilson, 2004; Bennett-Guerrero et 

al.,1999). Bu nedenle sıvı tedavisi cerrahi tedavinin önemli bir parçasını oluşturur.  

Kolorektal cerrahi geçiren hastaların perioperatif sıvı yönetimi, son 10 yılda önemli ölçüde gelişmiştir. 

Kolorektal cerrahi hastasının etkin sıvı yönetimi ameliyat öncesi dönemde başlar. Sıvı tedavisinde amaç, 

normovoleminin sağlanması, kalp atım hacminin yeterli olması ve sonuçta dokuların ihtiyacı olan oksijen 

ihtiyacının karşılanarak normal doku perfüzyonunun olması şeklinde tanımlanır (Yates, Davies,  

Warnakulasuriya  & Wilson, 2014; Guyton, 1991). Sıvı tedavisi hastaların vücut ağırlığı ve ameliyatlarının 

ortalama süresi gibi genel parametrelere göre hesaplanır iken günümüzde geçerli olan hastanın eşsiz kabul 

edilerek bireysel özellikleri ve durumu takip edilerek bireye özgü olarak belirlenmesidir. Hem yetersiz hem aşırı 

sıvı yüklenmesi dolaşım sistemi üzerinde stresi arttırarak ameliyat sonrası doku iyileşmesini etkileyebilir. Bu 

nedenle sıvı yönetiminde, pulmoner ödem, beyin ödemi ve intestinal ödem gibi aşırı hidrasyon belirtilerini en 

aza indirgeyerek yeterli doku perfüzyonunu sağlamak göz önünde bulundurulmalıdır. Agresif hidrasyon, 

kolorektal cerrahi geçiren hastalarda kalbin preloadını arttırarak kardiyopulmoner komplikasyonlara, 

gastrointestinal zarların ödemine ve doku iyileşmesinin gecikmesine neden olmaktadır (Tambyraja, 

Sengupta, MacGregor, Bartolo, &  Fearon, 2004; Brandstrup et al., 2003). 

Ameliyat Öncesi Sıvı Yönetimi 

Son zamanlarda cerrahide yerini alan “Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)” protokolü, 

kolorektal cerrahide de popülerlik kazanmıştır. Bu protokoller, anastomoz kaçağını önlerken ameliyat sonrası 

sıvı uygulamasını da desteklemektedir. Ek olarak, hedefe yönelik sıvı tedavisini destekler yönde bir eğilim 

oluşturmaktadır (Gómez-Izquierdo, et al.,2017; Brandstrup et al., 2012).  

Kılavuzlar anesteziden iki saat öncesine kadar berrak sıvı, altı saat öncesine kadar katı gıda tüketimini 

önermektedir (Noblett, Watson, Huong, Davison, Hainsworth, & Horgan, 2006). Ameliyattan önceki gece 

verilecek karbonhidrat miktarı 800 ml, ameliyattan üç saat önce 400 ml olarak tavsiye edilmektedir (Gustafsson, 

2013). Glukoz oranının % 12.5  olduğu oral karbonhidrat solüsyonu alternatif olarak önerilir.  Bu solüsyonun 

400 ml’sinin  mideden geçiş zamanı 90 dakikadır. Karbonhidratlı içecekler açlığı, susuzluğu, anksiyeteyi ve 

ameliyat sonrası insülin direncini azaltır (Nygren, Soop, Thorell, Efendic, Nair, & Ljungqvist, 1998). Literatür 

de karbonhidrat yüklemesinin kolorektal cerrahi sonrası  hastanede kalış süresini azalttığını göstermektedir 

(ERAS Compliance Group, 2015).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sengupta%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15573263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MacGregor%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15573263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MacGregor%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15573263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fearon%20KC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15573263
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Literatür taramaları mekanik bağırsak hazırlığının enfeksiyon, sepsis, ileus ve anastomoz kaçağı 

görülme oranını arttırdığına dikkat çekmektedir. Ayrıca mekanik bağırsak hazırlığı esnasında bulantı, kusma gibi 

semptomlar görülmekte ve bununla birlikte sıvı elektrolit değişikliklerine neden olmaktadır (Jung, Pahlman, 

Nyström, et al., 2007). Bu nedenle mekanik bağırsak hazırlığı dehidratasyon insidansını arttırır (Jung, 

Lannerstad, Påhlman, Arodell, Unosson, & Nilsson, 2007; Holte, Nielsen, Madsen, &  Kehlet, 2004). Mekanik 

bağırsak hazırlığının rutin olarak kullanılmaması önerilmektedir(Morris, Graham, Chu, Cannon, & Hawn, 2015; 

Gustafsson, Scott, Schwenk, et al., 2012).  

Ameliyat Sırasında Sıvı Yönetimi 

Kolorektal cerrahide ameliyat sırasında sıvı yönetimi her zaman tartışmalıdır (Xu, Peng, Liu,  Huang, 

Guo, Xiao, & Qi, 2018). Ancak hastalar için liberal (serbest), kısıtlayıcı (restriktif) ve hedefe yönelik sıvı 

tedavisi yöntemleri üzerinde yoğunlaşılmıştır (Patel &  Kaul 2010). 

Liberal (Serbest) Sıvı Tedavisi; peripoperatif dönemde liberal kullanımı genellikle “üçüncü boşluk” 

kaybı, mekanik bağırsak hazırlığından kaynaklanan sıvı kaybı ve önceden varolan sıvı açığının (fizyolojik veya 

patolojik) yerine konulması yani geleneksel yaklaşım olarak tanımlanır (Patel &  Kaul 2010; Nisanevich, 

Felsenstein, Almogy , Weissman, Einav, & Matot, 2005). Serbest sıvı tedavisiyle, başlangıç kan kaybı 

(genellikle 500-1000 mL) kristalloidlerin üç katı ile yerine konur (yani 1500-3000 mL). Ancak, bu tedavi de 

gerekçe açık değildir. 

Serbest ve kısıtlayıcı sıvı tedavisine yönelik literatürde çalışmalar arasında önemli derecede farklılıklar 

vardır (Abraham-Nordling, Hjern, Pollack, Prytz, Borg&  Kressner ,2012; Patel &  Kaul 2010; Nisanevich, 

Felsenstein, Almogy , Weissman, Einav, & Matot, 2005). Bundgaard-Nielsen ve ark.(2009) yaptıkları çalışmada 

liberal veya kısıtlayıcı sıvı tedavilerinin kesin tanımlamalarının olmadığını belirtmektedir (Bundgaard-Nielsen, 

Secher, &  Kehlet, 2009). 

Kısıtlayıcı (Restriktif) Sıvı Tedavisi; ameliyat sırasında kaybedilen sıvının yerine konulması, ameliyat 

öncesi vücut ağırlığının korunması amacıyla yapılan sıvı tedavisidir (Wuethrich, Burkhard, Thalmann , Stueber, 

& Studer, 2014). Kısıtlayıcı ifadesinden kasıt, sıvı fazlalığından kaçınmak, ameliyat öncesi vücut ağırlığını 

korumak ve  sıvı elektrolit dengesininin devamlılığını sağlayarak  “sıfır denge” sıvı yönetimidir (Gupta & Gan 

2016; Brandstrup et al., 2012). Kısıtlayıcı sıvı tedavisinin avantajı aşırı sıvı yüklenmesinin önlenmesi, 

dezavantajı ise hipovolemiye yol açabilmesi  olarak değerlendirilmektedir.  Bu konuda yapılan pek çok çalışma, 

kısıtlayıcı  sıvı yönetiminin yara iyileşmesi, solunum ve gastointestinal sistem fonksiyonlarını olumlu yönde 

etkilediğine işaret etmektedir (McArdle, McAuley, McKinley, Blair ,Hoper, & Harkin, 2009; Brandstrup et 

al.,2003). Kısıtlayıcı sıvı tedavisi yöntemi ve vazopressör kullanımı, hipovolemiye yol açarak  kolon 

perfüzyonunun azalması konusunda endişelere neden olmaktadır. Bu görüşün aksine yapılan deneysel bir 

çalışmada, ameliyat sırasında kısıtlayıcı  sıvı tedavisi ve norepinefrin uygulanan hastalarda, ince ve kalın 

bağırsakta mikro dolaşımın etkilenmediği ve oksijenizasyonun bozulmadığı görülmektedir (Hiltebrand, Koepfli, 

Kimberger, Sigurdsson, & Brandt; 2011).   

Ayrıca bağırsak rezeksiyonu geçirmiş fareler üzerinde yapılan bir çalışma, aşırı kristaloid infüzyonunun 

submukozal bağırsak ödemine  ve anastomozun yapısal stabilitesinde bozulmaya neden olduğunu ifade 

etmektedir (Chappell, Jacob, Hofmann-Kiefer, Conzen, & Rehm, 2008). Kristalloid veya kolloid sıvıların aşırı 

yüklenmesinin kolorektal cerrahi geçiren hastalarda olumsuz sonuçlara yol açtığı anlaşılmaktadır.  

Holte ve ark.(2007) kolorektal cerrahi uygulanan hastalarda yaptıkları çalışmada kısıtlayıcı ve serbest 

sıvı tedavisi arasındaki farkı incelemiştir.  Kısıtlayıcı tedavi uygulanan grupta diğer gruba göre ameliyat sonrası 

dönemde pulmoner fonksiyonlarda olumlu sonuçlar elde edilirken, komplikasyon gelişmesi açısından her iki 

grupta anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. (Holte, et al., 2007).  Liberal ve kısıtlayıcı sıvı tedavisini 

inceleyen bir metaanaliz çalışmada iki yaklaşım arasında mortalite açısından bir fark görülmemiştir. Ancak 

liberal sıvı tedavisinin pnömoni insidansında ve pulmoner disfonksiyonda anlamlı bir artışa neden olduğu 

bildirilmektedir. Kısıtlayıcı sıvı tedavisi uygulanan grupta, diğer gruba göre peristaltik hareketlerin daha erken 

başladığı ve hastanede kalış süresinin (ort. 2 gün) daha kısa olduğu görülmektedir (Corcoran,  Rhodes,  Clarke, 

et al., 2012). 

Kısıtlayıcı sıvı tedavisinin  yararlılığı henüz tam olarak kanıtlanamamış olmakla birlikte, etkin sıvı 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stueber%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23887199
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stueber%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23887199
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Studer%20UE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23887199
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yönetimi için altın standart olarak hedefe yönelik sıvı tedavisi önerilmektedir (Yates, Davies,  Warnakulasuriya  

& Wilson, 2014). 

Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisi; maksimum atım hacmi, kalp debisi veya O2 dağılımına ilişkin hastanın 

temel fizyolojik değişkenlerinin bir izleme cihazı ile ölçümüne, sıvı, inotrop, vazopressör, vazodilatör ve 

eritrositlerin verilmesine dayanır. Fizyolojik değerleri pulmoner arter kateteri kullanımı ile sol ve sağ kalp dolum 

basınçları, miks ve santral venöz saturasyon, kalp debisi, DO2 ve VO2 ölçülür. Özafageal Doppler ile  kardiyak 

output, inen aorta kan velositesi, aort çapı ölçülebilir. Diğer ölçümler pik velosite, düzeltilmiş akım süresi (FTc), 

kalp hızı için düzeltilmiş sistolik aortik kan akımı olabilir. Ayrıca arteriel kan basıncı ve dalga formu analizi, 

torasik bioim-pedans, santral venöz basınç, ekokardiografi, laktat ölçümü, O2 ekstraksiyonu ve venöz O2 

satürasyonu (SvO2) veya santral venöz satürasyon (ScvO2) ölçümleri kullanılabilir. Ösefageal Doppler 

Ultrasonografi (ÖDU), kolorektal cerrahide  kullanımını destekleyen büyük kanıt tabanına sahiptir (Wakeling, 

2005). Kolay uygulanabilmesi özelliği nedeniyle bireye özgü hedefe yönelik sıvı tedavisini belirleyebilmek için 

yaygın  kullanımı önerilmektedir (Hardman, & Carlson, 2008). Ayrıca ameliyat sonrası dönemde yoğun bakımda 

ve hastanede kalış süresinin ve  inotropik ajan kullanımının azaldığı da bildirilmektedir. (Benes et al., 2010; 

Roche, Miller, & Gan, 2009). Kolorektal kanser cerrahisi geçiren 128 hastada yapılan çalışmada, Ösefageal 

Doppler Ultrasonografi ölçümüyle belirlenen sıvı tedavisi ile hastaların hastanede kalış sürelerinin diğer sıvı 

tedavisi uygulanan hastalara göre daha kısa olduğu bildirilmektedir.(Gómez-Izquierdo, et al.,2017). 

Yaygın olarak hedefe yönelik sıvı tedavisinin bireyselleştirilmesi, hipovoleminin önlenmesinin yanısıra, 

gastrointestinal fonksiyonun iyileşmesini hızlandırmakta,  özellikle ameliyat sonrası komplikasyonları ve 

hastanede kalış süresini de azaltmaktadır (Grocott, Dushianthan, Hamilton, Mythen, Harrison, & Rowan, 2013, 

Hamilton, Cecconi, & Rhodes,2011, 
 
Gan, et al., 2002). Bu faydalar nedeniyle, büyük abdominal cerrahi geçiren 

hastalarda önerilmektedir (Navarro et al., 2015; Mythen,et al.,2012).  

Ameliyat Sonrası Sıvı Yönetimi 

Ameliyat sonrası sıvı yönetimi, normovolemiyi korumayı amaçlar ve yüksek riskli cerrahi 

hastalarında  sıvı yanıtını değerlendirmeye olanak sağlar (Varadhan, & Lobo, 2010). Bu nedenle ameliyat  

sonrası her hastada sıvı değerlendirilmesi mutlaka yapılmalıdır. Ameliyat sonrası hipovolemi ve taşikardi 

varlığında olası kanama gibi nedenler araştırılmalıdır. Gastrointestinal rezeksiyondan hemen sonra  en erken 

dönemde hasta, yeme ve içmeye  teşvik edilmelidir. Oral alımın erken başlaması ameliyat sonrası  sıvı 

yönetiminin iatrojenik komplikasyonlarını önlemede etkilidir. Ameliyat sonrası oligüri, strese bağlı 

nörohormonal bir tepki olabileceği için intravenöz sıvı infüzyonunu arttırmadan önce dikkatle 

değerlendirilmelidir (Erol, 2007, Rassam, & Counsell, 2005) . 

Perioperatif Sıvı Tedavisinde Hemşirelik Bakımı 

Yüksek riskli cerrahi olan kolorektal cerrahide sıvı tedavisi hastanın kliniğe kabulüyle başlar ve 

taburculuğuna kadar devam eder. Perioperatif sıvı yönetiminde dahiliye, yoğun bakım uzmanı, cerrah, anestezist, 

ameliyathane ve cerrahi hemşireleri aktif rol oynar. Perioperatif hasta bakımında multidisipliner ekibin kilit 

noktası cerrahi ve ameliyathane hemşireleridir. Hemşireler, kolorektal kanser nedeniyle rezeksiyon yapılan 

hastaları ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönemlerinde gözlemleyen, değerlendiren, hastanın durumundaki 

patolojiyi ilk fark edenlerdir. Perioperatif dönemde sıvı elektrolit durumunun değerlendirilmesi, değişiklikler 

neticesinde tanı konulması, belirlenen tedavinin planlanması ve uygulanması, anormal kayıpların izlenmesi, 

tedavi etkinliğinin ve gerekli parametrelerin ölçülerek değerlendirilmesi gibi hemşirelik girişimleri ile sıvı 

yönetiminde etkin görev almaktadırlar. Bu görevi yerine getirebilmek için, perioperatif sıvı elektrolit dengesine 

ait gerekli bilgi, beceriye sahip olmaları ve yenilikleri takip ederek uygulamaya entegre edebilmeleri 

gerekmektedir. 
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Ameliyat Öncesi  Sıvı Tedavisinde Hemşirelik Bakımı 

 Hastaya işlemler hakkında bilgilendirme yapılarak anksiyetesinin azaltılması sağlanmalı, 

 Ameliyat öncesi dönemde; eğer istem yapılmışsa damar yolu açılmalı, NG tüp yerleştirilmeli, herhangi 

bir abdominal cerrahide olduğu gibi standart ameliyat öncesi bakım sağlanmalı, 

 Vital bulguları kontrol edilmeli ve kaydedilmeli, anormal ölçülen bulgular hastanın hekimine ve tüm 

ekibe haber verilmeli, 

 Her hastanın ihtiyaçları işlem öncesinde bireysel olarak değerlendirilmeli, 

 Sıvı-elektrolit dengesini değerlendirmek için fiziksel değerlendirme yapılmalı (Deri turgoru,  mukoz  

membran  hidrasyonu,  periferik  nabız palpasyonu,  istirahat  halindeki  kalp  hızı  ve  kan basıncı  ve  

ortostatik  değişiklikler  hidrasyon  duru-munu  belirten  önemli  bulgulardır.  Spontan  idrar izlemi  

sıvı  değerlendirmesinde  önemlidir). 

 Ameliyat öncesi yapılan rutin tarama testleri değerlendirilmeli, 

 Gerçek ya da olası sıvı dengesi sorunu olan tüm hastalara aldığı-çıkardığı takibi yapılmalı, 

 Alınan sıvılar, vücuda giren tüm sıvılardır. Bunlar; oral sıvılar, intravenöz( IV) sıvılar, 

subkutan sıvılar(SC), irrigasyon için tüp içine verilen sıvılar, tüple besleme sırasında verilen 

sıvılar, lavman solüsyonları gibi sıvılardır.Kritik durumlarda çok az miktarda sıvı dahi 

önemli olduğundan mutlaka kaydedilmelidir. 

 Atılan sıvılar, vücuttan çıkan sıvılardır. Bunlar; idrar, terleme, kusma, diyare, fistül drenajı, 

aspirasyonla vücut dışına çekilen sıvılardır. Terleme varsa, miktarı kaydedilmelidir. Uzamış 

bir hiperventilasyon durumunda su buharı ile kayıplar olduğundan mutlaka kaydedilmelidir. 

Dekübitüs ülseri gibi lezyonlardan drenaj da kaydedilmeli ve hesaplanmalıdır. 

 Tedavi planlanmasında gerekli olduğunda alınan ve çıkarılan sıvının cinsi ve zamanına ilişkin 

bilgiler kaydedilmelidir. 

 Aldığı-çıkardığı kayıtları, hastanın durumuna göre değişir. Kritik hastalarda  saatlik takibi 

gerekebilir. Bazı hastalarda 8 saatlik takip gerekir. Bu amaca uygun ölçüm kapları hastanın 

yanında bulundurulmalıdır. 

 Yetişkinlerde günlük  normal idrar miktarı 1500-2000ml, strese yanıt olarak bu miktar 

azalabilir. Majör cerrahilerden sonra hastanın bu yönde izlenmesi gerekir. 

 Saatlik idrar takibi yapılması gerektiğinde, ölçmede kullanılan malzemenin doğruluğundan 

emin olunması gerekir. 

 Hastanın nutrisyonel değerlendirmesi yapılmalı, 

 Genel ameliyat öncesi işlemlerin tamamlandığından emin olunmalı ve istemi yapıldığı şekilde anestezi 

öncesi ilaçlar verilmeli, 

 Hastaların uygun şekilde aç kalmaları sağlanmalı,  

 Ameliyat öncesi hazırlığın istemdeki gibi tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilmelidir. Gözden 

geçirilecek özel hazırlıklar; hastanın aç kalma durumu, ilaç ve uygun sıvıların uygulanması, deri 

hazırlığı ve  uygulanacaksa mekanik barsak hazırlığının yanı sıra oral veya parenteral antibiyotik 

tedavisini içermektedir. 

Sonuç olarak ameliyat öncesi sıvı tedavisinde şunlara dikkat edilmelidir; 

1. Ameliyat öncesi dönem ameliyat sırası dönem kadar önemlidir. 

2. Her hastanın sıvı dengesi ayrı olarak ele alınmalıdır. 

3. Yeterli miktarda sıvı infüzyonu yapılmalıdır. 

4.  Gerekmedikçe dekstrozlu solüsyonlar verilmemelidir (Dentlinger  Ramdin ,2015; Young, et al., 2009; 

Erol, 2007 ).  
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Ameliyat Sırası Sıvı Tedavisinde  Hemşirelik Bakımı 

 Bekleme odasında ameliyat öncesi kontrol listesindeki bilgiler doğrulanmalı, gerekirse cilt hazırlığı 

yapılmalı, IV sıvı başlanmalı, ameliyat öncesi ilaçlar verilmeli, 

 Hastaya pozisyon verildikten sonra yaşam bulguları ölçülmeli, 

 Damar yolu açılmalı, ameliyat için üzeri örtülmeli, 

 Kateterler, tüpler, drenler ve örnekler doğru biçimde hazırlanmalı ve  uygun şartlarda korunmalı ve 

takip edilmeli, 

 Vücut ısısı, ısı probu sürekli takılı kalarak görüntülenmeli ve ısı değişiklikleri erken fark edilerek 

değerlendirilmeli, 

 İstem edilen sıvı hidrasyonu uygulanmalıdır. Ameliyat sırasında sıvı tedavisinde amaç açıklar, idame, 

kayıplar ve üçüncü alan kaymasına bağlı volüm gereksinimini karşılamaktır. Anesteziye bağlı sıvı 

kaymasına karsın oluşan volüm kompansasyonu için 5-7 ml/kg dengeli tuzlu solüsyon anestezi 

başlangıcı ile eş zamanlı olarak verilmelidir. 

 Kan kaybı sürekli takip edilmeli, cerrahi aspiratördeki kan kaybı bilinmeli, irrigasyon solüsyonları 

dikkate alınmalı, 

 Cerrahi spanç ve kompreslerdeki kan tahmin edilmeli (tamamen ıslanmış bir spanç (4x4) 10 ml , 

ıslanmış bir kompres ise 100-150 ml kadar kan tutar) 

 Seri hemotokrit kontrolleri yapılmalı, 

 Kritik hematokrit değerine ulaşıncaya kadar, her 1 ml kan kaybı 3-4 ml ringer laktat veya %0.9 NaCl 

veya 1:1 oranında kolloid ile replase edilebilir (Erol, 2007,; Everson, & Gıarrızzo-Wılson, 2009). 

 

Ameliyat Sonrası Sıvı Tedavisinde Hemşirelik Bakımı 

 Hasta yatağına güvenli şekilde alınmalı ve oksijen tüpü, IV sıvısı takılmalı, IV sıvı hızı kontrol 

edilmeli, NG tüp isteme göre sakşına bağlanmalı ve idrar katateri yataktan aşağı pozisyona 

yerleştirilmeli, 

 Yaşam bulguları uygun aralıklarla değerlendirilmeli, 

 Hastanın havayolu açıklığını sağlamak için uygun pozisyon verilmeli, 

 Drenaj tüplerinin drenaj torbasına ya da sakşına bağlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. NG tüpü varsa, 

doğru yerleştirildiğinden emin olunmalı ve istem edildiğinde irrige edilip gelen miktar ve içerik 

değerlendirilmeli, 

 Hastanın pansumanının görünümü, sağlamlığı ve drenajının özelliği değerlendirilmeli, 

 Hastada idrar kateteri yoksa mesane distansiyonu değerlendirilmeli, 

 Hastanın aldığı çıkardığı tüm sıvılar kaydedilmeli (IV yıkama sıvıları, buz parçaları, ağızdan alınan 

sıvılar, foley katater\idrar miktarı, NG dreajı, yara drenajı ve aşırı terleme), 

 Yara iyileşme süreci yakından izlenmeli, 

 Jackson-Pratt, Hemovak ya da Penroz dren gibi yara drenaj sisteminin devamlılığı sağlanmalı, 

 Drenajın rengi, miktarı her 4-8 saatte bir izlenerek önceki değerlendirmeler ile karşılaştırılmalı, 

 Ostomisi olan hastaların ostomi alanı izlenmeli, 

 Hastanın 4-8 saatte bağırsak sesleri dinlenmeli, flatus ve dışkılama özelliği 

değerlendirilmelidir(Gökdoğan, 2007,  Griff, & Potter,2011). 

 

Sonuç olarak; perioperatif sıvı yönetimine ilişkin kanıta dayalı görüş birliği olmadığı görülmektedir. 

Karşılaştırmalı çalışmalar hedefe yönelik sıvı tedavisinin en etkin tedavi olduğunu göstermektedir. Kolorektal 

cerrahide sıvı yönetimine ilişkin  hemşirelik uygulamalarının perioperatif bakım sürecinde yer alması, sıvı 

elektrolit dengesizlikler açısından risk altında olan hastanın saptanması, dengesizliklerin erken belirti ve 
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bulgularının tanımlanması, uygun hidrasyon yöntemlerinin kullanılması ve sonuçların değerlendirilmesi 

neticesinde tedavinin etkin olmasına katkı sağlayacaktır. Hemşireler perioperatif dönemde yenilikleri takip 

ederek ve hemşirelik girişimlerini sürece dahil ederek  yeterli bakım sağlayabilirler. Konuyla ilgili yapılan 

literatür taramasında hemşirelerin ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında hastanın sıvı gereksinimlerini nasıl 

değerlendirdikleri, uygulamada hangi aşamaları takip ettiklerine dair çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. 
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PS-107 

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU (OSAS) VE DİSFAJİ’NİN 

NADİR BİR NEDENİ OLARAK SERVİKAL OSTEOFİT: OLGU 

SUNUMU 

Mehmet Okçu*, Figen Tuncay*, Feyza Nur Kelez*, Fatmanur Aybala Koçak*, Samet Sancar Kaya*, 

Emine Eda Kurt* 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Kırşehir 

 

Amaç: Diffüz idiopatik iskelet hiperostozis (DISH) özellikle entezeal bölgeler, ligamentler ve eklem kapsülü 

başta olmak üzere yumuşak dokuların kalsifikasyonu ile karakterize durumdur; Forestier hastalığı olarak da 

adlandırılmaktadır.  Hastaların büyük bir kısmı asemptomatik olmakla birlikte, hastalarda tutulan omurga 

bölgesine göre boyun tutukluluğu, servikal instabilite, yutma güçlüğü (disfaji), solunum sıkıntısı, öksürük ve ses 

kısılması gibi semptomlar da meydana gelebilir. Servikal osteofit OSAS’ın nadir bir nedeni olarak bilinmektedir. 

Biz bu olgu sunumumuzda sevikal osteofit kaynaklı disfajili ve OSAS tanılı bir hastamızı sunduk. 

Olgu: 66 yaşında kadın hasta boyun ağrısı nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hasta yakınmalarının 4 yıl önce 

başladığını zamanla arttığını, ayrıca 3 yıldan beri giderek artan horlama, uykuda nefes durması, gündüz 

uyuklama, yutma güçlüğü şikayetinden yakındı. Hastanın 3 yıldır OSAS tanısıyla takip edildiği öğrenildi.  Fizik 

muyanesinde boyun pasif ve aktif eklem hareket açıklıkları ileri derece kısıtlanmış; nörolojik muayenesi normal  

olarak tespit edildi. Hastanın kan biyokimyası, sedimantasyon, tamkan sonuçları normaldi. Yapılan radyolojik 

incelemede servikal grafisinde ve bilgisyarlı tomografide C5-6 seviyeli vertebra korpus ön kesiminden uzanım 

gösteren osteofitik oluşumların birleşim gösterdiği ve bu düzeyde hava sütununun baskılandığı tespit edildi. 

EHA’sını artırmak için yüzeyel ısıtıcı, hafif germe egzersizleri ayrıca boyun çevresi üst ekstremite kasları için 

güçlendirme egzersizleri uygulandı. Uygulanan fizik tedavi- rehabilitasyon programı ile boyun ağılarında 

belirgin azalma oldu. OSAS ve yutma güçlüğü şikayetleri için KBB kliniğine yönlendirildi.  

Tartışma : Servikal tutulumlu DISH hastalarında %6-28 oranında yutma güçlüğü rapor edilmiştir. OSAS’a 

solunum yolunun herhangi bir yerinde daralma sebep olabilir.  Bizim hastamızda OSAS’ a servikal ostofit basısı 

neden olmuştu. DISH tedavisinde analjezikler, güçlendirme, germe egzersizleri,  lokal ısı, terapötik ultrason 

kullanılır. Kliniği ağır olan hastalarda cerrahi düşünülmelidir.   Bizim hastamızın  verilen fizik tedavi ve 

rehabilitasyon programı ile ağrılarında belirgin rahatlama oldu. Disfaji ve OSAS açısından KBB  bölümünce 

operasyon önerilmedi. 

 Sonuç: Boyun ağrısı, yutma güçlüğü, uyku apne belirtileri olan hastalarda DISH hastalığı unutulmamalı, ayırıcı 

tanıda mutlaka değerlendirilmelidir. 

 

PS-107 

CERVİCAL OSTEOPHYTES AS A RARE CAUSE OF OBSTRUCTİVE 

SLEEP APNEA SYNDROME (OSAS) AND DYSPHAGİA: A CASE 

REPORT 

 
Introduction:Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) is characterized by calcification of the soft tissues, 

especially the enthesal regions, ligaments and joint capsule. Although the majority of the patients are 

symptomatic, symptoms such as neck arrest, cervical instability, dysphagia, dyspnea, coughing and noise 

reduction may occur according to the spine area in patients.  Cervical osteophyte is a rare cause of OSAS, with a 

wide range of causes of constriction in the respiratory tract. In this case report we present a case of sevoflax 

osteophyte-induced dysphagia and OSAS.    

Case: A 66-year-old female patient presented to our clinic with neck pain. The patient complained of complaints 

that his complaints had started 4 years ago and that he had been suffering from snoring, drowsiness, drowsiness, 
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daytime sleepiness and dysphagia. It was learned that the patient had been followed up with the diagnosis of 

OSAS for 3 years. Neck joint range of motion was limitted. His blood biochemistry, sedimentation and 

completeness results were normal. Radiological examination of the cervical x-ray and computed tomography 

revealed that the osteophytic formations extending from the anterior segment of the corpus of the C5-6 level 

vertebrae were observed and the air column was suppressed at this level. Superficial heating and light stretching 

exercises were given to increase ROM. There was a significant decrease in neck nails through physical therapy 

and rehabilitation program. She was referred to the Otorhinolaryngology Clinic for OSAS and dysphagia 

complaints. 

Discussion: OSAS may cause constriction in any part of the airway. In our patient, cervical ostophyte 

compression was caused by OSAS. Analgesics, strengthening, stretching exercises, local heat, therapeutic 

ultrasound. Surgery should be considered in patients with severe clinical conditions.  

Conclusion: DISH disease should be kept in mind in patients with neck pain, dysphagia and sleep apnea 

symptoms; it should be evaluated during the diagnosis process. 

 

 
Şekil-1 
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PS-110 

İKİNCİ BASAMAK DEVLET HASTANESİNDE PENETRAN 

SUPRARENAL VENA CAVA İNFERİOR YARALANMASI YÖNETİMİ; 

VAKA SUNUMU 

Mehmet Kağan Katar
* 

* 
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

 

Giriş:Vena cava inferiora bağlı yaralanmalar, travma cerrahlarının karşılaştığı en zor yaralanmalardan biridir. 

Tüm travma laparatomilerinin yaklaşık %4’ünden azını oluşturur. Vena cava inferior, birçok organ ve iskelet-kas 

sistemi tarafından iyi korunmasına rağmen, mortalite oranı %59 gibi yüksek orandadır. Penetran batın travması 

nedeniyle operasyona alınan ve suprarenal vena cava inferior yaralanması tespit edilen hastada, tedavi 

yönetiminin değerlendirilmesi amaçlandı. 

Olgu: 21 yaşında erkek hasta, epigastrik bölgedeki delici-kesici alet yaralanması nedeniyle acil servise kabul 

edildi. Hasta acil servise getirildiğinde hemodinamik olarak şok hali mevcuttu. Kan basıncı 70/40 mmHg, nabız 

140/dk, ve glaskow koma skorlaması 9 olarak ölçüldü. Solunum sesleri normaldi. Hasta derhal ameliyat odasına 

alındı. Orta hat insizyonla batına girildi. İlk eksplorasyonda tüm kadranlarda orta miktarda serbest kan tespit 

edildi. Dört kadrana kompresler yerleştirildi. Eksplorasyona devam edildiğinde, karaciğer sol lob anterior 

kısımdan yaklaşık 4 cm’lik segmentin yaralandığı ve söz konusu alandan kanamanın devam ettiği görüldü. Mide 

küçük kurvaturda yaklaşık 1 cm’lik tam kat perforasyon tespit edildi. Ayrıca omentum minusta sızıntı şeklinde 

kanamanın ve zon 1 retroperitoneal alanda hematomun olduğu görüldü. Öncelikle karaciğerdeki yaralanma 

primer suture edilerek kanama kontrol altına alındı. Mide perforasyon alanı çift kat üzerinden onarıldı. Ardından 

retroperitoneal alanı eksplore etmek için omentum minus aralandığı sırada söz konusu alandan abondan kanama 

meydana geldi. Yaralanmanın proksimali ve distaline baskı yapılarak kanama kontrol altına alındı. Söz konusu 

alan eksplore edildiğinde kanamanın suprarenal vena cava inferiordan olduğu görüldü. Takiben yaklaşık 2 cm’lik 

longitudinal kesi 5-0 prolenle primer onarılarak kontrol altına alındı. Baskı ortadan kaldırıldığında kanamanın 

olmadığı izlendi. Hasta postoperatif dönemde yoğun bakım ünitesine alındı. Preoperatif dönemde 5,5 g/dl olan 

hemoglobin değeri postoperatif erken dönemde 7,5 g/dl olarak tespit edildi. 4’ü operasyon sırasında olmak 

üzere, toplam 7 ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Postoperatif ikinci günde kanama kontrolü sağlandığından 

emin olduktan sonra düşük molekül ağırlıklı heparin başlandı. Hasta postoperatif üçüncü günde servise alındı. 

Postopoperatif dördüncü günde renkli dopler ultrason ile vena cava inferior açıklığı değerlendirildi. Lümende 

minimal trombüs tespit edilmekle birlikte lümen açık olarak izlendi. Postoperatif dördüncü günde nazogastrik 

dreni çekilerek oral alım başlandı. Postoperatif beşinci günde varfarin sodyum başlandı. Takiplerinde INR 

seviyesinin 2’nin üzerinde olduğu görüldü. Hasta postoperatif 11.günde taburcu edildi. 

Tartışma :Vena cava inferior yaralanması olan hastaların yaklaşık yarısı hastaneye getirilmeden önce 

kaybedilmekte ve yaşam belirtileri ile hastaneye getirilenler arasında ölüm oranı % 20 ile% 57 arasında 

değişmektedir. Çoğu vena cava inferior yaralanması primer suturasyonla kontrol altına alınmaktadır. Bizim 

hastamızdaki suprarenal vena cava inferior yaralanması da primer suture edilerek kontrol altına alınmıştır. Diğer 

cerrahi tedavi seçenekleri ise uç- uca anastomoz, otojen / sentetik greft, bypass ve ligasyondur. Damarın 

ligasyonu, ciddi infrarenal yaralanmaları olan hemodinamik açıdan stabil olmayan hastalarda veya onarımın 

major darlık yaratacağı düşünülen durumlarda düşünülmelidir. Perirenal ve suprarenal vena cava inferior 

ligasyonu, böbrek yetmezliği ile sonuçlanması nedeniyle uygulanmamaktadır. Ayrıca başvuru sırasındaki 

hemorajik şokun varlığı ve derecesi, eşlik eden abdominal vasküler yaralanmalar, vena cava inferior 

yaralanmasının anatomik konumu, Glasgow Koma Skoru, bu hastalarda mortaliteyi öngören önemli prognostik 

faktörler olarak belirlenmiştir.  

Sonuç :Hemodinamik olarak şok haliyle acil servise getirilen penetran travmalı hastalarda, erken müdahale ve 

ivedilikle operasyona alınması, uygun ve hızlı cerrahi müdahale, operasyon sırasında ve postopoperatif dönemde 

yeterli kan transfüzyonu hayat kurtarıcı olacağı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimler: VKİ, Yaralanma, Travma 
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PS-110 

MANAGEMENT OF PENETRATING SUPRARENAL VENA CAVA INJURY IN THE 

SECOND STEP STATE HOSPITAL; CASE REPORT 

 

İntroduction :Inferior vena cava injury are one of the most difficult injuries for trauma surgeons. It accounts for 

less than 4% of all trauma laparotomy. Although the vena cava inferior is well protected by many organs and 

skeletal muscles, mortality rate is as high as 59%. The aim of this study was to evaluate the management of the 

patient who had undergone surgery due to penetrating abdominal trauma and was diagnosed with suprarenal 

vena cava inferior injury. 

Case :A 21-year-old male patient was admitted to the emergency department for penetrating-cutting tool injuries 

in the epigastric region. There was a hemodynamic shock when the patient was brought to the emergency room. 

His blood pressure was 70/40 mmHg, pulse 140 / min, and glasgow coma score was 9. Respiratory sounds were 

normal. The patient was immediately taken to the operating room  and midline incision was performed. In the 

first exploration, a moderate amount of free blood was detected in all quadrants. When the exploration was 

continued, it was observed that the segment of the left lobe anterior 4 cm segment was injured and bleeding 

continued. In addition, a 1-cm full-thickness perforation was detected at the small curvature of the stomach. 

Furthermore, it was sighted that there was the hematoma in the retroperitoneal area(zone-1) and bleeding 

continued in the omentum minus. First, the bleeding in the liver was controlled by primer suturing. Stomach 

perforation area was repaired in double layers. Then, when the omentum minus was extended to explore the 

retroperitoneal area, excessive bleeding occurred in the area. The bleeding was controlled by pressured proximal 

and distal to the injury. When the area was explored, the cause of the bleeding was the suprarenal vena cava. 

After that about 2 cm longitudinal incision was controlled by primary repair with 5-0 prolene. When pressure 

was abolished, no bleeding was observed. The patient was admitted to the intensive care unit in the postoperative 

period. In the preoperative period, the hemoglobin value was 5.5 g / dl and it was 7.5 g / dl in the early 

postoperative period. A total of seven erythrocyte suspensions were given, four of which were given during the 

operation. Low molecular weight heparin was started on the postoperative second day after making sure that 

bleeding control was achieved. The patient was refered to inpatient from the intensive care unit. On the fourth 

postoperative day, vena cava inferior was evaluated by colored doppler ultrasound. Although minimal thrombus 

was detected in lumen,  was observed as open. On the fourth postoperative day, nasogastric drainage was 

withdrawn and oral intake was started. On the fifth postoperative day, warfarin sodium was started. It was 

sighted that his INR level was above 2. The patient was discharged on the 11th postoperative day. 

Discussion:Approximately half of patients with inferior vena cava injury die before being brought to the 

hospital, and the mortality rate varies between 20% and 57% among those brought to the hospital with life signs. 

Most vena cava inferior injuries are controlled by primary suturing. The suprarenal vena cava inferior injury in 

our patient was also controlled by primary suture. Other surgical treatment options include end-to-end 

anastomosis, autogenous / synthetic graft, bypass and ligation. Ligation of the vessel should be considered in 

hemodynamically unstable patients with severe infrarenal injuries or in cases that the repair is thought to cause 

major stenosis. Perirenal and suprarenal vena cava ligation should not be performed due to the result of renal 

failure. At admission, the presence and degree of hemorrhagic shock, concomitant abdominal vascular injuries, 

anatomic location of inferior vena cava injury, Glasgow Coma Score were determined to be important prognostic 

factors predicting mortality in these patients. 

Result:In patients with penetrating trauma brought to the emergency room with hemodynamically shock, it was 

concluded that early intervention and urgent operation, adequate and rapid surgical intervention, adequate blood 

transfusion during operation and postoperative period would be life saving. 

Keywords: IVC, Injury, Trauma 
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PARVOVİRUS B19 ENFEKSİYONU OLAN HASTALARDA SLE İLE 

İLİŞKİLİ MICRORNA'LARIN ARAŞTIRILMASI 

Ayşe Rüveyda UĞUR
*
, Mehmet ÖZDEMİR

** 

* Sağlık Bakanlığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı,  

** Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Tıbbi Viroloji BD. 

 

Amaç: Parvovirus B19 (B19V) immünkompetan çocuklarda hafif seyirli eritema enfeksiyozum, primer 

enfeksiyon geçiren gebelerde fetal kayıp, immünkompetan erişkinlerde artrit, immünkompromize erişkinlerde 

aplastik anemi ve ağır sitopeni gibi geniş bir hastalık spektrumuna neden olan bir virüstür. Israrcı veya akut viral 

enfeksiyon, otoimmün bağışık yanıta neden olabilmektedir. B19V enfeksiyonunda görülen klinik belirtiler 

otoimmün hastalıkları taklit edebilmektedir. Bu nedenle B19V enfeksiyonunun sistemik lupus eritematosus 

(SLE) ve romatoid artrit gibi bazı otoimmün hastalıklara neden olduğu veya bu hastalıkları alevlendirdiği 

düşünülmektedir.  

Konak hücre ve viral proteinler arasındaki moleküler benzerliğin otoimmüniteye neden olduğu öne sürülmüşür.  

miRNA’lar gen ekspresyonununda post-transkripsiyonel düzenleyiciler olarak görevli, doğal ve edinilmiş 

bağışıklıkta anahtar rolleri olan yaklaşık 22 nükleotid uzunluğunda tek zincirli RNA’lardır. SLE gibi birçok 

otoimmün hastalıkta miRNA ekspresyonlarının değiştiği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, akut B19V 

enfeksiyonu geçiren hastalarda SLE patogenezi ile ilişkili olduğu bildirilmiş miRNA’ların  serum seviyelerinin 

belirlenmesidir.  

Gereç ve yöntemler: Parvovirus B19 enfeksiyonu ön tanısı ile gönderilen ve VP2 immün capture ELISA 

yöntemi ile (Vircell, Granada, İspanya ve/veya Euroimmun, Luebeck, Almanya) parvovirus B19 IgM antikoru 

pozitif saptanmış 35 hastanın serum örneği Ocak 2017-Mayıs 2018 arasında çalışmaya alındı. miRNA 

ekstraksiyonu (RTA miRNA Kit, Kocaeli, Türkiye) yapıldıktan sonra, miRNA ekspresyon seviyeleri real time 

PCR kitiyle (Applied Biological Materials Inc., Richmond, Kanada) gerçekleştirildi. miRNA serum ekspresyon 

seviyeleri 2
(–ΔΔCT)

 yöntemi ile analiz edildi. 

Bulgular: miR-146-5p, miR-126, miR-142-5p, miR-125a-3p, miR-451, miR-524-5p, miR-203, miR-223-3p, 

miR-223-5p, let-7e ve miR-21 serum ekspresyon sevileri kontrol grubuna göre B19V geçiren hastalarda 

istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p < 0.0001). miR-155, 181b-3p, miR-196a ekspresyon seviyeleri ise 

B19V hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük belirlendi (p < 0.0001). 

Sonuç: Çalışmamızda akut B19V enfeksiyonu geçiren hastalarda SLE ile ilişkili bulunmuş 15 miRNA’nın 

serum ekspresyon seviyelerinin anlamlı olarak değiştiği tespit edilmiştir. Bu mikroRNA’ların SLE 

etiyopatogenezinde rolü olup olmadığını belirlemek için daha kapsamlı in vivo deneyler yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Parvovirus B19, SLE, miRNA 

PS-125 

INVESTIGATION OF SLE-ASSOCIATED MICRORNA IN 

PARVOVIRUS B19 INFECTION PATIENT 

 

Introduction: Parvovirus B19 (B19V) is the causative agent of a wide range of infections ranging from mild 

erythema infectiosum in immunocompetent children to fetal loss in primary infected pregnant women and 

arthritis in immunocompetent adults and aplastic anemia or cytopenias in adult immunocompromised patients. 

Persistent or acute course of viral infection may be responsible for an autoimmune response. Clinical symptoms 

of B19V can mimic autoimmune diseases. Indeed, the virus has been implicated as the causative or the 

precipitating agent of several autoimmune disorders, including systemic lupus erythematosus (SLE) and 
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rheumatoid arthritis. Molecular mimicry between host and viral proteins seems to be the main mechanism 

involved in the development of autoimmunity. Micro RNAs (miRNA), approximately 22 nucleotides in length, 

are small single stranded RNAs playing key roles in the post-transcriptional regulation of most gene regulatory 

pathways. Also, they regulate both innate and adaptive immune responses. Altered miRNA expression has been 

reported in autoimmune diseases, including SLE. The aim of this study is to investigate the serum expression 

levels of SLE-associated miRNAs in patients with acute B19V infection.  

Methods: Thirty-five serum specimens of patients, in whom parvovirus B19 IgM was determined by an immune 

capture assay directed to VP2 viral protein (Vircell, Granada, Spain, and/or Euroimmun, Luebeck, Germany), 

were included to the study between January 2017 and May 2018. After miRNA extraction (RTA miRNA Kit, 

Kocaeli, Turkey), expression levels of selected miRNAs were investigated by real time PCR assay (Applied 

Biological Materials Inc., Richmond, Canada). Serum expression levels of miRNAs were analyzed by 2
(–ΔΔCT)

 

method.  

Results: Serum expression levels of miR-146-5p, miR-126, miR-142-5p, miR-125a-3p, miR-451, miR-524-5p, 

miR-203, miR-223-3p, miR-223-5p, let-7e, and miR-21 were found to be significantly higher in the patients with 

B19V infection compared to control subjects (p < 0.0001). On the other hand, serum expression levels of miR-

155, 181b-3p, and miR-196a were significantly lower in patients with B19V than in control grup (p < 0.0001).  

Conclusion: we found that serum expression levels of 15 miRNAs were dysregulated in patients with acute 

B19V infection. Comprehensive in vivo studies are needed to elucidate the role of microRNAs in the 

etiopathogenesis of SLE.  

Key Words: Parvovirus B19, SLE, miRNA 
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Amaç: Kanser, dünya çapında önemli bir sağlık sorunudur. Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ve 

radyoterapi yöntemlerinde büyük ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, kısıtlamaları ve belirgin yan etkileri nedeniyle 

çoğu kanser hastası, modern tıbbî tedavi kapsamı dışında kalan alternatif tıp metodlarını denemektedir. Alternatif 

tıp kapsamında yer alan, dünyada tropikal bölgelerde yaygın olarak bulunan Annona muricata bitkisi, kansere 

karşı etkili olan bileşikler içermektedir. Bu çalışmada, iki boyutlu (2B) ve üç boyutlu (3B) MCF-7 ve MD-MB 

231 meme kanseri hücreleri tarafından öldürülen Annona muricata bitki özü dozu belirlenmiştir. 

Gereç-Yöntemler: Metabolitlerin meme hücreleri üzerindeki sitotoksik etkileri, üreticinin talimatlarına göre 

XTT Hücre Proliferasyon Kiti (Biological Industries, İsrail) ile değerlendirilmişdir. Meme kanseri hücreleri, 

5x10
4
 hücre olacak şekilde 96 oyuklu mikrotiter plakalara (Greiner) ekilmiştir. Drosophila melanogaster, 

genetik ve gelişim biyolojisi çalışmalarında yaygın olarak kullanılan bir organizmadır. Çalışmada bitki özü, larva 

meyve sineklerinde de test edilmiştir. Drosophila melanogaster larvaları üzerinde ölümcül bitki özleri Probit 

analizi ile belirlenmiştir. 

Sonuçlar: Sitotoksisite analizi sonucunda, iki boyutlu MCF-7 ve MDA-MB-231 hücrelerinde bitki özünün IC50 

değeri sırasıyla 290 μg/mL ve 330 μg/mL olduğu tespit edilmiştir. Üç boyutlu MCF-7 ve MDA-MB-231 

hücrelerinde bitki özünün IC50 değeri yaklaşık 0.005 g/mL olduğu gözlenmiştir. Drosophila melanogaster model 

organizmasında, Annona muricata bitki özünün toksisite analizi sonucu IC50 değeri; 0.1 g/mL olduğu tespit 

edilmiştir. 

Sonuç: Bu sonuçlar, Annona muricata bitki özünün, meme kanserinin kemoprevensiyon ajanı için olası bir aday 

olabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: 2B ve 3B Hücre Kültürü, Drosophila melanogaster, Annona muricata 

Kaynaklar: 

1. Bernards, A. ve Hariharan, I.K., Curr. Opin. Genet. Dev., (2001) 11 (3), 274-278. 

PS-127 

COMPARISON OF IN VIVO AND 2D/3D IN VITRO TOXICITY OF 

ANNONA MURICATA PLANT EXTRACT 

 

Objective: Cancer is a major health problem worldwide. Although there have been major advances in the 

chemotherapy and radiotherapy methods used in cancer treatment, many cancer patients try alternative medicine 

methods that are not covered by modern medical treatment because of their limitations and significant side 

effects. The Annona muricata plant, which is commonly found in tropical regions in the world, contains 

compounds that are effective against cancer. In this study, the dose of Annona muricata plant extract which was 

killed by two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) MCF-7 and MD-MB-231 breast cancer cells was 

determined. 

Material-Methods: The cytotoxic effects of metabolites on breast cells were evaluated by means of the XTT 

Cell Proliferation Kit (Biological Industries, Israel) according to manufacturer’s instructions. The breast cancer 
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cells were seeded into 96-well microtiter plates (Greiner) at a concentration of 5x10
4
. Drosophila melanogaster 

is an organism that works extensively in genetics and developmental biology as a model organism. In the study 

plant extract was also tested in larval fruit flies. Lethal doses of plant extract on Drosophila melanogaster larvals 

were determined by Probit analysis. 

Results: As a result of cytotoxicity analysis, The IC50 value of plant extract was found as 290 μg/mL and 330 

μg/mL on two-dimensional MCF-7 and MDA-MB-231 cells, respectively. The IC50 value of plant extract was 

found about 0.005 g/mL in three-dimensional MCF-7 and MDA-MB-231 cells. In the Drosophila melanogaster 

model organism, the toxicity analysis of the Annona muricata plant extract showed that the IC50 value was 0.1 

g/mL. 

Conclusion: These results suggest that Annona muricata plant extract could be a possible candidate for 

chemoprevention agent of breast cancer. 

KeyWords: 2D and 3D Cell Culture, Drosophila melanogaster, Annona muricata 
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SS-143 

FIBROBLAST BÜYÜME FAKTÖR (FGF) UYGULAMASININ BAZI 

SERUM OKSİDATİF PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Esra Oğuz*, Şule Coşkun Cevher* 

*Gazi University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye 

 

Amaç: Yara iyileşmesi, birbirini izleyen dönemlerden oluşan dinamik ve kompleks bir süreçtir. Yara 

iyileşmesinde pek çok büyüme faktörü görev alır. Fibroblast  growth  factor (FGF)’nin yara iyileşmesinde 

önemli rol oynadığı bilinmektedir. Çalışmada eksojen bFGF uygulanan normoglisemik ve hiperglisemik  ratlarda 

serum TBARS, RSH ve NOx düzeylerinin zamana bağlı etkileri karşılaştırıldı. 

Gereç ve yöntemler: Deneylerde 250-300 g ağırlıkta 60 adet wistar-albino rat kullanıldı. Ratlara dorsalateral 

yaralar yapıldı ve 30’u sağlıklı, 30’u STZ(ip, 60mg/kg) diyabetli olmak üzere rastgele iki ana gruba ayrıldı. 

Sağlıklı ratlar ve diyabetli ratlar kendi içlerinde bFGF uygulanan ve uygulanmayan alt gruplara ayrıldı. Ratların 

dorsalateral yaralarına topikal bFGF uygulandı (10 ng/ml). Bu uygulamalardan sonra, yara iyileşmesinin 3. ve 7. 

günlerinde hayvanlar feda edildi. Serum TBARS, RSH ve NOx seviyeleri spektrofotometrik olarak ölçüldü. 

Sonuçlar ortalama ± Standart sapma olarak ifade edildi. Ortalama farklar Anova Varyans Analizi ile 

karşılaştırıldı (p <0,05). 

Bulgular: bFGF uygulaması yapılmış hiperglisemik ratlarda serum TBARS düzeyleri 7.günde 3.güne oranla 

istatistiksel olarak artmıştır(p <0,05). bFGF uygulaması yapılmış ratların 3.günü ile tedavisiz grubun 3.günü 

serum RSH düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı bir azalma görülmüştür.  

Sonuç:. bFGF uygulamasının oksidatif stres üzerine düzenleyici etkisi olduğu gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: bFGF, diyabetik yara iyileşmesi, antioksidan, lipit peroksidasyonu 
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SS-143 

THE EFFECT OF FIBROBLAST GROWTH FACTOR (bFGF) 

ADMINISTRATION ON SOME SERUM OXIDATIVE PARAMETERS  

Introduction: Wound healing is a complex and dynamic process which has some healing periods following each 

other. Most growth factor responsible for wound healing. Fibroblast growth factor (FGF) is known to play an 

important role in wound healing. In the present study, we aimed to investigate exogenous effect bFGF 

supplementation on serum TBARS, RSH and NOx levels in normoglisemic and hyperglysemic rats. 

Methods: Experiments were performed on 60 male Wistar albino rats (weight range: 200-250 g ). Dorsalateral 

incisional wounds were made on the rats, and they were randomly divided two main groups, the rats were 30 

healthy , 30 STZ(ip, 60mg/kg) with diabetes were planned in groups created. Healthy and diabetic rats were 

divided into groups and subgroups treated with bFGF. bGF was applied topically to the dorsalateral wounds of 

rats (10 ng/ml). After these administrations, on the 3th and 7th days of wound healing, the animals were 

sacrificed. Serum TBARS, RSH and NOx levels were measured spectrophotometrically. The results were 

expressed as mean ± Standard deviation. The mean differences were compared by Anova Variance Analysis 

(p<0,05). 

Results: When compared with the treatment group, on the 7th day and the 3rd day, it was found that the serum 

TBARS levels increased statistically in hyperglycemic rats(p<0,05).  Both in the 3rd day of the untreated and 3rd 

day of the rats treated with bFGF may significant decrease in the serum RSH levels. 

Conclusion: bFGF application was found  both enhancing and reducing effects on oxidative stres.  
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KeyWords: bFGF,diabetic wound healing, antioxidant, lipid peroxidation 

ACKNOWLEDGMENTS 

This study was supported by a research grant from TÜBİTAK (215Z482) 

  



 

 684 
 

SS-145 

GEBE OLMAYAN BİR KADINDA KALÇANIN BİLATERAL GEÇİCİ 
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Amaç: Kalça ağrısının ender nedenlerinden olan kalçanın geçici osteoporozu (KGO), sıklıkla genç erişkinlerde 

görülmektedir. Olguların 2/3’ü erkek ve 1/3’ü ise gebeliğin üçüncü trimesterindeki kadınlardır. Bu yazıda 

ibuprofen ile başarılı bir şekilde tedavi edilen gebe olmayan bir kadında KGO örneği sunulmaktadır. 

Olgu: 28 yaşındaki kadın hasta  hastanemize bir buçuk ay önce aniden başlayan sağ ve sol kalçada ağrısı ile 

başvurdu. Kalçadaki ağrının hareket ve yük verme ile arttığını, istirahat ile azaldığını belirtti.. İlk ve tek 

çocuğunun 8 yıl önce doğduğu bilgine ulaşıldı.Yapılan fizik muayenede sağ ve sol kalça rotasyonları ve 

abdüksiyonu ağrılı ve limitliydi. Antaljik yürüyüş mevcuttu.. Çekilen pelvis grafisinde röntgeninde ve MRG’de 

kalçanın osteoporozu tespit edildi (Resim 1). Osteoporoza yönelik gerçekleştirilen kemik mineral yoğunluğunda 

L1-L4 T skoru -1.2, femur boyun T skoru -1.3 olarak tespit edildi. Hastaya mevcut bulgularla KGO tanısı 

konularak, ibuprufen 1600 mg/gün tedavisi başlandı aynı zamanda yatak istirahati ve çift destekle yürüme 

önerildi. Kemik mineral yoğunluğu osteopeni ile uyumlu olması nedeni ile hastaya 1000 mg kalsiyum ve 880 IU 

D3 vitamini başlandı. Hastanın üç ay sonrası kontrolünde EHA tam ve ağrısızdı, ayrıca bağımsız olarak ambule 

olabildiği gözlendi.  

Tartışma: Geçici osteoporoz benign seyirli olan klinik bir hadisedir. Kalça kaynaklı ağrının sık olmayan 

sebeplerinden  olan KGO’ya  kadınlarda genellikle çift taraflı rastlanmaktadır. Ağır destrüktif bir hastalık olan 

AVN ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Radyolojik yöntemlerle erken tanı konulabilmektedir. 

Sonuç: Akut başlangıçlı spontan kalça ağrılarında KGO akılda tutulmalıdır. Kendi kendini sınırlayan bu 

hastalığın tedavisi istirahat, yük vermeme, basit analjezikler ve eklem çevresi kasları güçlendirme egzersizlerini 

içeren konservatif tedavi yaklaşımlarıdır. 

Anahtar kelimeler: Kalça, gebelik, geçici osteoporoz, kemik iliği ödemi, kadın 

Resim 1: Kalçada bilateral kemik iliği ödemi 
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SS-145 

BILATERAL TRANSIENT OSTEOPOROSIS OF HIP IN A NON-

PREGNANT WOMAN 

 

Introduction: Transient osteoporosis of the hip (TOH), which is one of the rare causes of hip pain, is often seen 

in young adults. Two thirds of cases are men and one third is female in the last trimester of pregnancy. In this 

article, transient osteoporosis of the hip in a non-pregnant woman successfully treated with ibuprofen is 

presented. 

Case report: A 28-year-old female patient  was admitted to our hospital with pain in her right and left thigh 

which started abruptly a month ago.  She stated that the pain in the hips was increased by movement and 

loadings and decreased with resting. The first and only child was born 8 years ago. On physical examination, 

right and left hip rotations and abduction were painful and limited. There was an antalgic gait. Diagnosis of TOH 

was made by pelvic X-ray and MRI  (Figure 1). L1-L4 T score was found to be -1.2 and femoral neck T score 

was -1.3 in bone mineral density for osteoporosis. The patient was diagnosed with TOH by presenting findings 

and ibuprufen 1600 mg / day treatment was started and bed rest and double support were recommended. Since 

bone mineral density was consistent with osteopenia, 1000 mg of calcium and 880 IU of vitamin D3 were 

started. After three months of follow-up, the patient was painless and could be ambulatory independently.  

Discussion: TOH is a clinical event with a benign course. TOH, one of the most common causes of hip-induced 

pain, is usually found in women. Differential diagnosis should be made with AVN, a heavily destructive disease. 

Early diagnosis can be made by radiological methods. 

Conclusion; TOH should be kept in mind in acute onset spontaneous hip pain. The treatment of this self-limiting 

disease is conservative treatment including resting, non-weighting, simple analgesics and strengthening of the 

muscles around the joints. 

Key words: Hip, pregnancy transient osteoporosis, bone marrow edema, woman 

Figure 1: Bilateral bone marrow edema in hips 
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Amaç: Klinisyenin testi istemesinden numunenin alınarak laboratuvara kabul edilmesine kadar geçen preanalitik 

süreç test güvenilirliği dolayısıyla hasta güvenliğini önemli derecede etkilemektedir. Preanalitik evre biyokimya 

laboratuvarlarında en fazla hata yapılan faz olarak bilinir ve hatalı numuneler analiz fazına geçilmeden ret 

edilirler.  

Yöntemler: 1 Ocak 2018- 31 Ocak 2018 tarihleri arasında laboratuvarımıza gelen hasta numunelerinin sayısı ve 

ret edilme sebepleri laboratuvar bilgi yönetim sisteminden (Karmed) elde edildi. Toplam ret edilen numune 

sayısı, toplam gelen numune sayısı ve bunların birbirlerine oranı hesaplandı. 

Bulgular: 2018 yılı içerisinde laboratuvarımızda toplam 887069 numune çalışılmış olup bunun 10960 (%1,23) 

tanesi ret edilmiştir. Ret sebepleri değerlendirildiğinde, hemolizli numune 3017 (%27,5), pıhtılı numune 1737 

(%15,8), hatalı istem 1625 (%14,8), yetersiz numune 705 (%6,4), uygunsuz tüp 218 (%1,9), barkod hatasının 68 

(%0,6) başlıca ret nedenleri olduğu gözlenmiştir.  

Sonuçlar: Laboratuvar süreçleri kendi içinde pre-preanalitik, preanalitik, analitik, post analitik ve post-post 

analitik süreçler olarak ayrılmaktadır. Numunelerin ret edilmesi, hastalardan tekrar numune alınmasına, test 

sonuç verme sürelerinde gecikmeye, hastanede kalış süresinin artışı gibi durumlara sebep olmaktadır. Bizim 

çalışmamızda olduğu gibi tüm dünyada yapılan bilimsel çalışmalarda örnek retlerinin yaklaşık % 60’ının 

preanalitik faz denilen aşamada olduğu görülmektedir. Preanalitik hataların büyük kısmı önlenebilir nedenlerden 

oluşmaktadır. Kan alma personellerine ve tüm laboratuvar çalışanlarına sürekli kurum içi eğitim verilmesi, 

klinisyenlerin doğru test istemi konusunda bilgilendirilmesi ve uygun ekipman kullanımının sağlanması ile bu 

hataların önüne geçilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ret Oranları, Preanalitik Evre, Hasta Güvenliği 

PS-151 

AHİ EVRAN UNIVERSITY RESEARCH AND TRAINING HOSPITAL 

EVALUATION OF SAMPLE REJECTION RATIO 
Aim: The preanalytical process, which starts from the request of the clinician and ends in the acceptance of the 

sample to the laboratory, affects the reliability of the test and thus the safety of the patient significantly. The 

preanalytical phase is known to be the most failing phase in biochemistry laboratories and the faulty samples are 

rejected without passing on to the analysis phase. 

Method: Between 1 January 2018 and 31 January 2018 the number of patient samples and the reasons for 

rejection were obtained from the laboratory information management system (Karmed). Total number of rejected 

samples, total number of samples and their ratio to each other were calculated.  

Findings: A total of 887069 samples were analyzed in our laboratory in 2018 and 10960 (1.23%) these samples 

were rejected. When the causes of rejection were evaluated, it was established that 3017 (27.5%) hemolyzed 

samples, 1737 (15.8%) faulty samples, 1625 (14.8%) incorrect requests, 705 (6.4%) inadequate samples, 

inappropriate tubes 218 (1%, 9) and 68 (0.6%) barcode errors were the main reasons for rejection. 

Result: The laboratory processes are divided into pre-preanalytical, preanalytical, analytical, post-analytical and 

post-post analytical processes. The rejection of the samples leads to problems such as re-sampling from the 

patients, delay in test results and longer stay in hospital. As in our study, approximately 60% of the sample 

rejections in the scientific studies conducted all over the world are seen in the preanalytical phase. Most 

preanalytical errors consist of preventable causes. These errors can be prevented by providing continuous in-

house training to blood collection personnel and all laboratory workers, informing clinicians about the correct 

test request and ensuring proper equipment use. 

Key Words: Rejection Ratio, Preanalytical Phase, Patient Safety  
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Hemşirelik bilim ve sanatın birleştiği profesyonel bir meslektir. Profesyonellik toplumun refahını artırmak için 

bir işi bilgi ve uzmanlık gerektiren beceriler temelinde hizmet olarak sunmaktır. Uzmanlık gerektiren bu 

beceriler mesleki eğitimle verilmiş olsa da uzun süre aynı birimlerde çalışma ile pekişmektedir. Ancak 

hemşirelerin çalışma alanlarına görevlendirilmelerinde herhangi bir standart yoktur. Kısacası hemşirelikte 

branşlaşma yoktur. Uzman bir hemşire, entelektüel bilgi, beceri ve tutum ile donanmış kuramsal bilgisini 

uygulama becerisiyle bütünleştirebilme yeteneğine sahiptir. Ayrıca tüm sağlık alanlarındaki çalışmalarında bu 

bilgisinden yararlanabilen; eleştirel düşünme, kritik karar verme ve vaka yönetimi yeteneği olan, iyi bir bakım 

verebilme yeteneğine sahip, eğitici ve yönetici özelliği olan kişi olarak tanımlanmaktadır. Çalışma hayatından 

memnun olan hemşirelerin hastalara daha iyi bakım verdikleri ve bu memnuniyetin bakım kalitesini belirleyen 

en önemli ölçütlerden biri olduğu söylenmektedir. Bu nedenle uzmanlaştığı birimde hizmet sunan hemşirelerde 

iş doyumunun daha yüksek olabileceği düşünülmektedir. 

Dünyada Hemşirelikte uzmanlaşma girişimleri, hemşirelik lisansüstü eğitimleri ve sertifikalı eğitim programları 

ile geliştirilmiştir, bu sayede farklı klinik alanlarda özelleşmiş uzman hemşireler yetiştirilmeye başlanmıştır. 

Ülkemizde ise ilk kez 1968 yılında hemşirelikte yüksek lisans ve 1972 yılında doktora programları açılmıştır. 

2007’de yenilenen “Hemşirelik Kanunu” ile hemşirelikte uzmanlaşma yasal olarak tanımlanmıştır. Ancak 2010 

yılındaki Hemşirelik Yönetmeliği ile ilk kez uzman hemşire tanımı yapılmıştır. Hemşirelikte uzmanlaşma ve 

branşlaşma yasal olarak tanımlanmasına rağmen, hemşireler görevleri süresince, sağlık kuruluşlarının bir çok 

farklı birimlerinde çalışmaktadır ve bu birimlere özgü herhangi bir branş ya da uzmanlık unvanı 

alamamaktadırlar. Bu durum, onların bir alan seçip o alanda uzmanlaşmalarını engellemektedir. Yüksek lisans ve 

doktora programları ile uzman hemşireler yetiştirilmesine rağmen; uzmanlık alanlarına göre sağlık hizmetleri 

istihdamı sağlanamamaktadır. Bu durum için yasal düzenlemelerin yapılması ve meslek üyelerine 

uzmanlaştıkları alanlarda çalışma imkanı verilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu girişim ile bakım kalitesinin, 

hasta memnuniyetinin ve hemşirelerde iş doyumunun artacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, uzmanlaşma, branşlaşma, eğitim. 

PS-153 

SPECILIAZATION AND BRANCHING IN NURSING 

 
Nursing is a professional profession that combines science and art. Professionalism is to provide a job as a 

service on the basis of skills that require knowledge and specilization to increase the welfare of the community. 

These skills, which require specialization, have been provided by vocational training but they are stiffened by 

working in the same units for a long time. However, there is no standard in assigning nurses to the study areas. 

In short, there is no branching in nursing.  An specialist nurse has the ability to integrate own the theoretical 

knowledge, which is equipped with intellectual knowledge, skills and attitudes with the practice skill. They are 

also defined as the person who can benefit from this knowledge in all health fields; critical thinking, critical 

decision-making and case management skills, having the ability to provide good care, as a trainer and manager. 

Nurses who are satisfied with working life give better care to the patients and this satisfaction is said to be one of 

the most important criteria determining the quality of care. For this reason, it is thought that job satisfaction may 

be higher in the nurses who provide services in the unit where they specialize. 

Nursing specialization initiatives in the world have been developed through nursing postgraduate education and 

certified training programs; in this way, specialized nurses started to be trained in different clinical areas. For the 

first time in our country, master and doctoral programs in nursing were founded in 1968 and 1972, respectively. 

“The Nursing Law” which was renewed in 2007 was defined the specialization in nursing legally. However, for 
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the first time, the definition of specialist nurse was made by the Nursing Legislation in 2010. Although 

specialization and branching are legally defined in nursing, nurses work in many different units of health 

institutions during their job and cannot obtain any branch or specialty position specific to these units. This 

prevents them from choosing a field and specializing in that area. Although specialist nurses are trained with 

master and doctoral programs; health services of employment cannot be provided. It is very important to make 

legal arrangements for this situation and that the members of the profession are given the opportunity to work in 

the areas they specialize in. With this intervention, it is predicted that the quality of care, patient satisfaction and 

job satisfaction in nurses will increase. 

Key Words: Nursing, specialization, branching, education. 
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Giriş ve Amaç:  

Solid böbrek kitlelerinde morfolojik ve kontrastlanma kriterlerinine göre Dinamik Çok kesitli BT'in malign ve 

benign ayrımında tanıya katkısını araştırmaktır. 

Gereç ve yöntemler:   

2007-2015 yılları arasında renal kitle ön tanısı ile başvuran hastalarda Dinamik Multifazik Kontrastlı BT 

incelemesi ve patoloji sonucu olan hastalar incelendi.  64 hastada saptanan 67 lezyon radyolojik olarak 

değerlendirilip patoloji ile korele edildi. Çalışmada değerlendirilen parametreler, hasta yaşı, cinsiyeti, kitle 

boyutu, lezyondaki kalsifikasyon ve kistik- nekrotik dejenerasyon, komşu organ ilişkisi, histopatolojik tip, ve 

Dinamik BT’de prekontrast, kortikomedüller ve nefrogram fazlarında elde edilen lezyon dansiteleri, Erken 

kontrastlanma indeksi (EKİ) ve geç kontrastlanma indeksi (GKİ), kortikomedüller (KM), nefrografik  (NG) 

fazda tümör/ aorta ve tümör/ parankim dansite oranlarıdır.             
Bulgular: 

 64 hastanın 29’u erkek, 35’i kadındı.Toplam 67 lezyon saptanmış olup 53'ü malign 14 'ü benign lezyondu. 

Lezyoların patolojik dağılımı ise 48 RHK(3THK,1 Wilm's tümoru,1 Lenfoma,1 Kist hidatik,4 pyelonefrit-abse,3 

AML,5 onkositom  ve 1 multilokule nefroma lezyonuydu. Malign ve benign lezyonların prekontrast, KM ve NG 

ortalama değerlerine bakıldığında malign lezyonların prekontrast, KM ve NG ortalama dansiteleri benign   

lezyonlara göre daha yüksek izlenmiştir. İstatiksel olarak malign ve benign lezyonların kortikomedüller ve 

nefrogram fazında tümör/ aorta ve tümör / parankim kontrastlanma oranları karşılaştırıldığında sadece 

kortikomeduller fazda tümor/parankim oranında anlamlı fark izlendi  

Tartışma-sonuç: 

Çalışmamızda benign lezyonlar küçük çaplı olup homojen kontrast tutmaktaydı. Lezyonların çapı artıkça malign 

olma potansiyeli ise artmaktadır. Ayrıca bu lezyonlar  daha  agresiv  ve  ileri evre tümorlerdir.  

 

Anahtar kelimeler: Çok kesitli Dinamik Renal BT, Böbrek kitleleri, Lezyon dansitesi, Morfolojik özellikler 

 

SS-161 

EFFECTIVENESS OF DYNAMIC CT IN DISCRIMINATING BETWEEN 

MALIGNANT AND BENIGN RENAL TUMORS 

 

Introduction and Aim: The aim of our study is to investigate the contribution of computed tomography in the 

differentiation of malignant and benign solid renal masses according to morphologic and enhancement criteria. 

 

Materials and methods: Patients who were admitted with a diagnosis of renal mass between 2007-2015, who 

had underwent Dynamic Multiphasic Contrast CT and had pathological reports were reviewed. Sixty-seven 

lesions found in 64 patients were radiologically evaluated and correlated with pathological reports. The 

parameters assessed in the study were patient age, gender, dimensions of the mass, lesional calcification and 

cystic necrotic degeneration, relation with neighboring organs , histopathological type, and  lesional density 

scores found in precontrast-corticomedullary phase and nephrogram phases on CT, Early Contrasting Index(ECI)   

and Late Contrasting Index(LCI), tumor/aorta and tumor/parenchyme density rates in KM and NG phases. 

Statistically significant differences in tumor / parenchyma ratio in corticomedullary phase were observed in 
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comparison of tumor / aorta and tumor / parenchymal enhancement rates in corticomedullary and nephrogram 

phase of malignant and benign lesions 

 

Results: Of the 64 patients, 29 were males and 35 were females. A total of 67 lesions were found, of which 53 

were malignant and 14 were benign. The pathological typing of the lesions were as follows: 48 RCC (3 TCC, 1 

Wilm’s tumor, 1 lymphoma, 1 hydatic cyst, 4 pyelonephritis-abscess, 3 AML, 5 oncocytoma and 1 

multiloculated nephroma. When precontrast, CM and NG mean values of malignant and benign lesions were 

examined, precontrast, BM and NG mean densities of malignant lesions were higher than benign lesions. 

 

Conclusion: The benign lesions in our study were of small diameter and held contrast homogenously. As the 

diameter of the lesions increase, malignancy potential increases. In addition, these lesions are agressive and high 

stage tumors.  

Differentiation of malignant and benign lesions can be done by firstly looking at morphological characteristics. 

 

Keywords: Multidetector Dynamic renal CT, Renal masses, Lesion density, Morphological features 
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NÖROLOJİK HASTALIKLARDA DİFÜZYON TENSÖR 

GÖRÜNTÜLEMENİN ETİYOLOJİSİ  
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2
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Nörolojik bozukluklar, merkezi sinir sistemini veya periferik sinir sistemlerini etkileyen bozukluklardır. Bu 

bozukluklar; beyni, omuriliği, periferik sinir sistemini veya nöromüsküler fonksiyonu bozabilir. Yapılan 

araştırmalar göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 600’den fazla nörolojik bozukluk bulunmaktadır. Bu 

bozuklar, sinir hücrelerinin hasarlanması veya ölmesiyle meydana gelen nörodejeneratif hastalıklardan 

Parkinson (PH) ve Alzheimer hastalığı (AH), inme, bir nöbet bozukluğu olan epilepsi hastalığı ve multipl 

skleroz (MS)’dir.  

 

Bu bağlamda, son dönemde yapılan araştırmalara göre nörolojik bozuklukların halk sağlığı için artan bir tehdit 

oluşturduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, bu hastalıkların tanı ve tedavisi için geliştirilen metodolojiler büyük 

önem arz etmektedir. Epilepside olduğu gibi hastalığın sınıflandırılmasına ve lokalizasyonunun belirlenmesine, 

PH patolojisinin anlaşılmasına, inme ve MS’de yeniden yapılanma mekanizmalarının incelenmesine ve ALS gibi 

hastalıkların klinik tanı öncesi gözlemlenmesine imkan tanımıştır. 

 

Son yıllarda klinik uygulamalarda güçlü görüntüleme yöntemlerinden olan difüzyon tensör görüntüleme (DTG) 

üzerine odaklanılmıştır. DTG, su moleküllerinin dokudaki hareketliliğini ölçerek beyindeki mikro yapısal 

değişiklikleri değerlendirmek için kullanılan nispeten yeni bir manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 

tekniğidir. Özellikle de fiber traktografi ile yapılan DTG nörolojik hastalıklarda aksonlarda ve beynin beyaz 

maddesindeki miyelinlerde meydana gelen patolojiye özgü değişiklerin ve merkezi sinir sistemindeki nöral lif 

yolaklarının detaylı görüntülenmesine olanak sağlamıştır. Bu sayede DTG, hastalıkların patolojik 

mekanizmalarını ve alanlarını anlamayı kolaylaştırmaktadır ve yeni terapötik stratejilerin geliştirilmesini 

kolaylaştıracağı öngörülmektedir. Ayrıca klinik olarak test edilebilen nörobiyolojik hipotezlerin formülasyonunu 

mümkün kılmaktadır. 

 

Bu posterde, geçmişten günümüze DTG’nin nörolojik hastalıkların teşhisinin, seyir ve tedavi sürecindeki 

etiyolojisinin önemi vurgulanmıştır. DTG ve klasik MRG arasındaki fark örnek araştırmalar üzerinden 

tartışılacaktır. 

 

 

PS-166 

ETIOLOGY OF DIFFUSION TENSOR IMAGING IN NEUROLOGICAL 

DISEASES 
 

Neurological disorders affect the central nervous system or peripheral nervous systems. These disorders may 

disrupt the brain, spinal cord, peripheral nervous system, or neuromuscular function. Considered the studies, 

there are more than 600 neurological disorders. These disorders include neurodegenerative diseases caused by 

damage or death of nerve cells, such as Parkinson disease (PD), Alzheimer's disease (AD), stroke, epilepsy with 

a seizure disorder, and multiple sclerosis (MS). 

In this context, recent studies have shown that neurological disorders constitute an increasing threat to public 

health. Therefore, the methodologies developed for the diagnosis and treatment of these diseases are of great 

importance. It might be listed as in the case of epilepsy, it has allowed the classification and localization of the 

disease; understanding of the pathology of the PD; examination of the mechanism of stroke and also MS 

restructuring and the pre-clinical observation of diseases such as ALS. 

In recent years, it has been focused on diffusion tensor imaging (DTI) which is one of the powerful imaging 
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methods in clinical applications. Specifically, DTI with fiber tractography has enabled detailed visualization of 

pathological changes in axons and white matter of the brain. DTI is a relatively new magnetic resonance imaging 

(MRI) technique used to assess microstructural changes in the brain by measuring the mobility of water 

molecules in tissue. In this way, DTI facilitates understanding of the pathological mechanisms and areas of 

diseases and is expected to facilitate the development of new therapeutic strategies. It also makes possible the 

formulation of neurobiological hypotheses that can be clinically tested.  

In this study, it was emphasized the importance of DTI from the previous studies to the present by the diagnosis 

and the prognosis of neurological diseases and the etiology in the treatment process. The difference between DTI 

and classic MRI will be discussed through original articles. 
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Inwardly rectifying potassium (Kir) channels have role at the end of the action potential in excitable cells, 

such as neuronal and cardiac muscle cells, and carry K
+
 ion into the cell and control cell excitability. 

Expressions of the genes encoding the Kir channels (KCNJ subfamily) were determined in studies by using 

rats and human cells. Accordingly, human Kir genes have been identified leading to a change in expression 

and/or biophysical properties. 

 

Kir channels have role as the membrane fulfills many functions such as regulating the resting membrane 

potential, stimulating the heart muscle cells and neurons, making insulin secretions, and acting on the balance 

of renal potassium. It is also included in the repolarization of the action potential in the heart and the 

protection of the electrical barrier along the cell membrane. Therefore, mutations in Kir channels are the 

cause of hereditary ion channel diseases known as channelopathies and affect the function of multiple organ 

systems. 

 

Increasingly, spontaneous mutations are defined in the Kir channel genes. Various diseases are directly linked 

to mutations in the Kir channel subunits. For example; Kir6.2 regulates the electrical signal transmission in 

various cell types, including the neuron, cardiomyocytes, skeletal muscle cells and pancreatic cells, and 

assumes the role of K
+
 movement in metabolic activities. In the brain, Kir6.2 responds to serum glucose 

concentration and takes part in the mechanism providing protection against seizures. Kir6.2 channels trigger 

insulin secretion in pancreatic cells as blood glucose levels rise. The skeletal muscle regulates muscle tone 

and protects the heart against ischemic damage. Gene mutations leading to disruption of all these tasks can 

cause neurological diseases such as epilepsy, hyperinsulinemia, diabetes, heart rhythm disorders, and 

Parkinson's disease.  

 

In this study, the increasing evidence that Kir channels play important roles in diseases and their development  

in diagnostic therapy are targeted. 
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DİYABETİN ÖNEMLİ BİR KOMPLİKASYONU: CHARCOT 

NÖROPATİSİ 

Feyza Nur Çetinkaya, Senem Şaş, Fatmanur Aybala Koçak, Mehmet Okçu,. Emine Eda Kurt, Figen 

Tuncay 
* 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Kırşehir 

 

Amaç: Charcot nöroartropatisi (CN) nadir olarak görülen, genellikle ayak ve ayak bileğinin etkilendiği, 

osteoligamantöz mimarisinde bozulma ile karakterize nonenfeksiyöz progresif seyirli bir hastalıktır. Bu olgu 

sunumunda ayak ve ayak bileğinde şişlik ve ağrı yakınması ile başvuran CN olgusu sunulmaktadır. 

Olgu: Altmış bir yaşında kadın hasta, yaklaşık bir yıldır var olan şişlik ve uzun süreli ayakta kalma ile artış 

gösteren ayak ağrısı yakınması ile kliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde yaklaşık 20 yıldır diyabet ve 

hipertansiyon tanısı olduğunu ve oral antidiyabetik ile antihipertansif tedavi aldığını belirtti. Üç yıl önce 

diyabetik sensöriomotor polinöropati tanısı aldığını ve pregabalin 150 mg/gün kullandığını bildirdi. Sağ 

kalçadan ve dizden beş yıl önce artroplasti operasyonu geçirdiği  öğrenildi. Travma öyküsü bulunmamaktaydı. 

Fizik muayenesinde sağ ayak, ayak bileği ve pretibial bölgede ödem ve çap artışı, ayak dorsumunda ısı artışı 

izlendi (Resim 1a). Ayak bileği eklem hareketi açık ve internal rotasyonda minimal ağrısı mevcuttu. Diyabetik 

ülser izlenmedi. Ayak kavsinde minimal kısalma mevcuttu. Her iki alt ekstremitede diz ekleminin distalinde 

çorap tarzında duyu kusuru mevcuttu. Kas gücü muayenesi bilateral ayak bilek dorsifleksörleri, başparmak 

ekstansörleri ve plantar fleksörler 3/5 olarak tespit edildi . Aşil ve patella refleksleri bilateral alınamadı. Alt 

ekstremite periferik nabızları alınamadı. Ayak anteroposterior ve lateral X-ray grafilerinde navikuloküneiform 

eklemler ile tarso-metatarsal eklemlerde eklem aralığının kaybı ile birlikte belirgin dejenerasyon izlendi (Resim 

1b). Cuneiform kemiklerde kollaps mevcuttu.  

Tartışma: CN’nin en sık diabetes mellitus ile birlikteliği bildirilmiştir. CN ile diyabetin tipi, şiddeti ve insülin 

bağımlılığı ile ilişkisi gösterilememiştir. En sık 5 ve 6. Dekatlarda görülür. Olguların büyük çoğunluğunda 

diyabet süresi 10 yıl ve üzerindedir. Bilateral tutulum %9-17,1 oranında bildirilmiştir. CN’de en sık orta ayak 

bölümü etkilenmektedir. Ayırıcı tanıda artrit ve osteomyelit düşünülmelidir. 

Sonuç: Diyabetik polinöropati varlığında CN düşünülmelidir. Erken tanı uygun tedavi prosedürlerinin 

uygulanması için gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Polinöropati, diyabet, ayak, charcot nöropati 

Resim 1: Bilateral charcot nöropatisi 
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AN IMPORTANT COMPLICATION OF DIABETES: CHARCOT 

NEUROPATHY 

 
Introduction: Charcot neuroarthropathy (CN) is a rare, noninfectious progressive disease characterized by 

disruption of osteoligamantous architecture, which is usually affected by foot and ankle. In this case report, a 

case of CN presented with swelling and pain in the feet and ankle is presented. 

Case report: A 61-year-old female patient was admitted to our clinic with a swelling on her for about 1 year and 

a complaint of long-term standing and foot pain. In her medical history, she had been diagnosed with diabetes 

and hypertension for approximately 20 years and underwent oral antidiabetic and antihypertensive treatment. 

She had been diagnosed with diabetic sensoriomotor polyneuropathy three years ago and used pregabalin 150 

mg 2x1. It was learned that she had been underwent arthroplasty operation on the right hip and knee five years 

ago.She had no history of trauma. Physical examination revealed edema, heat increase in foot dorsum and 

diameter increase in the ankle and pretibial area of the right foot (Figure 1a). There was minimal pain in the open 

and internal rotation of the ankle joint motion. No diabetic ulcer was observed. There was minimal shortening of 

the foot. Both lower extremities had sock defects distal to the knee joint. Muscle strength was determined as 

bilateral ankle dorsoflexors, thumb extensors and plantar flexors 3/5. Bilateral achilles and patella were 

areflexic. Peripheral pulses could not be removed. Anteroposterior and lateral X-ray radiographs showed 

significant degeneration with loss of joint space in the tarso-metatarsal joints with naviculocuneiform joints 

(Figure 1b). The cuneiform bones had collapse. 

Discussion: CN is the most common association with diabetes mellitus. The relationship between type, severity 

and insulin dependence of CN diabetes was not shown. The most common age is 5 and 6 years. The duration of 

diabetes is 10 years or more in the majority of cases. Bilateral involvement was reported in 9-17.1%. CN is most 

commonly affected by the middle foot. Arthritis and osteomyelitis should be considered in the differential 

diagnosis. 

Conclusion; CN should be considered in the presence of diabetic polyneuropathy. Early diagnosis is necessary 

to implement appropriate treatment procedures. 

Keywords: Polyneuropathy, diabetes, foot, charcot neuropathy 

Figure 1: Bilateral charcot neuropathy 
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Epilepsy is characterized by neuronal discharges caused by disruption of the excitatory and inhibitory balance of 

the brain due to functional and structural changes and its underlying mechanism is not fully known. Abnormal 

neuron discharge is known to cause cardiovascular problems. Accordingly, postictal depression, central and 

peripheral autonomic function, cardiorespiratory control or other physiological systems are affected. The 

frequency of seizures, seizure duration, and its severity depend on genetic disorders causing epileptic 

encephalopathy and drug-resistant epilepsy are dependent on SCN1A, SCN2A and SCN8A mutations; it is 

thought to increase the risk of SUDEP and fatal status epilepticus. Because epilepsy is a chronic neurological 

disease that is 24 times more to be a sudden death risk than the normal population, the relationship between the 

heart and the brain should be clarified. Although there is significant development in the treatment, the reason for 

the drug-resistance has not been clarified yet. 

In drug-resistant for young-adult cases, sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) is one of the leading 

causes of mortality. Approximately 40% of these patients have been reported to have one or more abnormalities 

in cardiac function. In addition, heart rate variability is a crucial indicator of autonomic function abnormalities, 

and several epilepsy patient studies show autonomic changes in chronic epilepsy. It also affects autonomic 

function in ictal, postictal or interictal processes of tonic-clonic seizures. This has been shown to cause cardiac 

arrhythmias and is a major approach for the SUDEP mechanism. 

Previous research has attempted to explain the molecular mechanism of SUDEP, but evidence for specific risk 

factors is still unclear. Because approximately 40% of the cardiac pathology associated with epilepsy and the 

widespread prevalence of epilepsy in our country, it is essential to inform the patients and their relatives about 

SUDEP and possible cardiac/respiratory research. 
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İSKELETSEL SINIF III MALOKLÜZYONA SAHİP HASTANIN GEÇ 

DÖNEM ORTODONTİK TEDAVİSİ 
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Amaç: Bu olgu raporunun amacı, büyüme gelişim atılımı neredeyse tamamlanmış ve iskeletsel Sınıf III 

maloklüzyona sahip olan erkek hastanın yüz maskesi ve sonrasında sabit ortodontik tedaviyle oluşan dental, 

iskeletsel ve yumuşak doku değişimlerini sunmaktır. 

Birey ve Yöntem: Kliniğimize dişlerinin çapraşık olması şikayetiyle başvuran ve takvim yaşı 15 yıl 10 ay olan 

erkek hastanın sefalometrik film analizinde SNA: 82°, SNB: 85°, ANB: -3°, Witts: -17 mm, U1SN: 109°, IMPA: 

85°, Overjet: -1 mm idi. Yapılan klinik muayenede ise sağ molar bölge hariç sirküler çapraz kapanışta olduğu ve 

maksiller orta hattın yüzün orta hattına göre 2,5 mm sağda olduğu görüldü. Hastanın tedavisine yüz maskesi 

kullanımı için akrilik Bonded Rme apareyi simante edilmesiyle başlandı.7 ay süren yüz maskesi tedavisinden 

sonra yeterli pozitif overjetin elde edilmesiyle, genişletme apareyi çıkartıldı ve sabit ortodontik tedaviye 

başlandı. 22 ay süren sabit ortodontik tedavinin ardında debonding işlemi gerçekleştirildi. 

Bulgular: Tedavi sonrası sefalometrik değerler incelendiğinde SNA: 81°, SNB: 81°, ANB: -1°, Witts:-3.8 mm, 

U1SN: 106°, IMPA: 78°, Overjet: +2 mm olduğu görüldü. Klinik incelemede posterior çapraz kapanışın 

düzeldiği, maksiller ve mandibular diş kaidelerinin daha dengeli konuma geldiği, Sınıf 1 diş ilişkisinin elde 

edildiği, maksiller ve mandibular orta hatların çakıştığı ve pozitif overjet elde edildiği görülmüştür.  

Sonuç: Ortodontide, bazı çene-yüz anomalilerinin düzeltilmesi için büyüme gelişim atılımının öncesinde 

tedaviye başlamak gerekmektedir. Eğer tedavi daha ileri dönemlerde gerçekleşirse, hastalarda ortodontik 

tedaviye ek olarak cerrahi müdahaleler de gerekebilir. Bu vaka raporunda, çeneler arası iskeletsel maloklüzyonu 

bulunan hastanın cerrahi müdahaleye gerek kalmadan ortodontik olarak tedavisi gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Maloklüzyon, Ortodonti, Yüz maskesi tedavisi 
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LATE-TERM ORTHODONTIC TREATMENT OF A PATIENT WITH 

SKELETAL CLASS III MALOCCLUSION 

 
Aim: The aim of this case report is top resent the dental, skeletal and soft tissue changes of a skeletal Class III 

patient who was at the later stages of adolescent growth sprout,after face-mask therapy and fixed orthodontic 

treatment.  

Subject-Method: A male patient who was 15 years 10 months of age at the time, was referred to our clinic with 

a chief complaint of dental crowding. Cephalometric analysis showed that SNA: 82°, SNB: 85°, ANB: -3°, 

Witts: -17 mm, U1SN: 109°, IMPA: 85°, Overjet: -1 mm. Clinical examination showed that the patient had 

circular cross bite except at upper right molar region and also had a maxillary dental midline deviation of 2.5 

mm to the right. The treatment was started with face-mask therapy. After 7 months of treatment, a positive 

overjet was achieved and fixed orthodontic treatment was started. After 22 months, the orthodontic treatment 

was completed.  

Results: The final cephalometric analysis showed that: SNA: 81°, SNB: 81°, ANB: -1°, Witts:-3.8 mm, U1SN: 

106°, IMPA: 78°, Overjet: +2 mm. Clinical examination showed that at the end of the treatment posterior cross 

bite was corrected, maxillary and mandibular dental arches became more stable, Class I dental relation was 

obtained, maxillary and mandibular dental midlines coincided and positive overjet was achieved.  

Conclusions: Some form of malocclusions must be treated before the end of the adolescent growth sprout. In 

patients who passed the adolescence, orthodontic treatment may have to be combined with orthognathic surgery. 

In this case report, a patient with a skeletal malocclusion was treated with conventional orthodontic treatment 

without the need for orthognathic surgery.  

Keywords: Malocclusion, Orthodontics, Face-mask therapy.  
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 Amaç: Tethered kord (Gergin omurilik) Sendromu sıklıkla çocuklarda gözlenen, erişkinlerde ise nadir gözlenen 

ve spinal kordun aşırı gerilmesi ile karakterize bir durumdur. Bu hastalarda spinal kord vertebral kanal içerisinde 

alt seviyelere kadar indiği için spinal anestezi uygulanması tehlikelidir. Bu olguda Tethered Kord’u olan ve 

elinde allerji kartı da bulunan, anestezik ajanlara karşı daha önce anaflaksi gelişen bir gebede anestezi 

yönetimimiz anlatılmıştır.
 

Olgu: 32 yaşında bayan hasta  Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne başvurarak acil sezeryan ameliyatı 

düşünüldü. Hasta ameliyathaneye alındığında preoperatif değerlendirmesinde Tethered Kord’u olduğu öğrenildi. 

Ancak hastanın daha önce yapılan testlere göre anestezide kullanılan ilaçlardan propofol, fentanil, rokuronyum 

ve midazolama allerjisi olduğu öğrenildi. Hastaya preoperatif antihistamik uygulanarak tiyopental ve atrakuryum 

ile indüksiyon uygulandı. Analjezik amaçlı parasetamol yapıldı. Perioperatif komplikasyon gelişmedi. Ancak 

postoperatif dönemde hasta ekstübe edilir edilmez laringospazm gelişti. Antihistamik, steroid ve adrenalin ile 

rahatlayan hasta takip amaçlı yoğun bakıma alındı. Genel durumu düzelen hastanın kullanılan ilaçlara karşı da 

alerjisi olduğu düşünülerek ileri tetkiklerin yapılması açısından önerilerde bulunularak taburcu edildi. 

Tartışma: Tethered Kord’u olan hastalarda kord hasarı yapmamak için spinal anestezi uygulamasından 

kaçınılmalıdır. Bu hastada olduğu gibi anestezik ilaçlara allerjik reaksiyon gösteren hastalarda capraz allerjenite 

açısından diğer anestezik ilaçlara karşı validasyonu sağlanmış ilaç duyarlılık testleri yapılmalıdır. Aksi takdirde 

spinal anestezinin tehlikeli olduğu ve bazı anestezik ilaçlara duyarlı olduğu bilinen bu hastada olduğu gibi genel 

anestezi için verilen diğer anestezik ajanlara karşı da alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Bu hasta acil şartlarda 

alındığı için ön hazırlık yapılamadı.  

Sonuç: Spinal Kord lezyonları olan hastalarda allerji ihtimalinin yüksek olduğu düşünülerek mümkünse gerekli 

ön hazırlık yapılarak anestezi uygulanmalıdır. 

 

PS-185 

ANESTHESIA MANAGEMENT IN PATIENTS WITH TETHERED 

CORD AND MULTIPLE ANESTHETIC AGENT ALLERGY 
Purpose: Tethered cord syndrome is a rare condition in adults and is characterized by excessive stretching of the 

spinal cord. In these patients, spinal anesthesia is dangerous because the spinal cord is lowered to the lower 

levels in the vertebral canal. In this case, anesthesia management is described in a pregnant woman with 

Tethered Kord who has an allergy card and developed anaphylaxis against anesthetic agents. 

Case: A 32-year-old female was admitted to the Obstetrics and Gynecology Clinic and emergency caesarean 

section was planned. When the patient was taken to the operating room, it was learned that she had been 

Tethered Cord in the preoperative evaluation. However, according to previous tests, it was learned that the drugs 

used in anesthesia were allergic to propofol, fentanyl, rocuronium and midazolam. Preoperative antihistamic was 

given and the patient underwent induction with thiopental and atracurium. Paracetamol was used for analgesic 

purposes. There was no perioperative complication. However, in the postoperative period, laryngospasm 

developed as soon as the patient was extubated. The patient was relieved with antihistamic, steroid and 

adrenalin. The patient's general condition improved and he was also allergic to the drugs used, and he was 

discharged with recommendations for performing further investigations. 

Discussion: Spinal anesthesia should be avoided to prevent cord injury in patients with Tethered Cord. As in this 

patient, patients who have allergic reactions to anesthetic drugs should be examined for drug allergicity 

validation tests against other anesthetic drugs. Otherwise, allergic reactions to other anesthetic agents for general 

anesthesia may occur, as in this case with which spinal anesthesia is dangerous and sensitive to some anesthetic 

drugs. Since this patient was taken under emergency conditions, pre-treatment could not be performed.  

Conclusion: In patients with spinal cord lesions, the possibility of allergy should be considered and if possible, 

anesthesia should be performed with the necessary preparation.  
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PS-186 

İDRARDA YASADIŞI MADDE ANALİZİNDE İKİ YÖNTEMİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Seydi Ali Peker
1
, Kevser Peker

2
 

1
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü, Kırıkkale, Türkiye 

2
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye 

 

Amaç: Laboratuvarlar arası veya yöntemler arası karşılaştırma çalışmaları test sonuçlarının uyumluluğu 

hakkında kanıta dayalı bilgiler sağlar. Bu yol aynı zamanda net olarak tanımlanmamış ve referans yöntemleri 

bulunmamış analitlerin harmonizasyonunun sağlanması için de yararlıdır. Bu çalışmada, idrar örneklerinde 

yapılan madde analiz yöntemlerinden otoanalizörlerle işaretli immunassay yöntemlerinden biri olan Enzyme 

multiplied immuno assay technique (EMIT) ile lateral flow immunokromatografi-kart test yönteminin 

karşılaştırılması amaçlandı.  

Gereç ve Yöntem:Bu çalışma bir devlet hastanesi merkez laboratuvarında Amfetamin, Benzodiazepin, Esrar, 

Kokain, Opiat analizi yapılan 70 örnek EMIT yöntemi ve lateral flow immunokromatografi yöntemleri ile 

çalışılarak karşılaştırıldı. Her iki sistemde de  örnekler çift çalışıldı. İdrarın müdahale görüp görmediğini ortaya 

çıkarabilmek için özgül ağırlık, pH, ısı, kreatinin, nitrit, düzeylerine bakıldı. Elde edilen sonuçlar, Microsoft 

Excel programı kullanılarak değerlendirildi.  

Bulgular:Yöntemler arasındaki uyum % olarak hesaplandı. Esrar, Kokain ve Opiat arasındaki pozitif ve negatif 

uyum %100 olarak gözlemlenirken, Amfetamin ve Benzodiazepin arasındaki pozitif uyum sırasıyla %98.5 

ve %78.6 olarak gözlemlenirken negatif uyum sırasıyla %66.7 ve %85.7 olarak gözlemlenmiştir. Örneklerin 

tümünde özgül ağırlık, pH, ısı, kreatinin ve nitrit normal ölçülmüştür.   

Sonuç: İki  farklı metotla yaptığımız idrarda madde ölçümlerinden Esrar, Kokain ve Opiat arasındaki 

uyum %100 iken Amfetamin ve Benzodiazepin ölçümlerindeki pozitif uyum sırasıyla %98.5 ve %78.6, negatif 

uyum ise sırasıyla %66.7 ve %85.7 olarak hesaplanmıştır. Madde analizlerinde kalitatif ve kantitatif sonuçların 

ikisini de aynı anda vermek önemlidir. Şüphelenilen sonuçlar doğrulama laboratuarın da doğrulanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: EMIT, Flow İmmunokromatografi, Yöntem  

 

PS-186 

COMPARISON OF TWO METHODS FOR ANALYSİS OF ILLICIT 

DRUG  
 

Objective: Inter-laboratory or inter-method comparison studies provide evidence-based information about the 

compatibility of test results. This pathway is also useful for the harmonization of analytes, which are not clearly 

defined and have no reference methods. In this study, it was aimed to compare the enzymatic multiplied 

immunoassay (EMIT) and lateral flow immunochromatography-card test method which is one of the 

immunoassay methods labeled with autoanalysers. 

Materials and Methods: For this study, 70 samples with Amphetamine, Benzodiazepine, Cannabis, Cocaine, 

Opiate analysis were compared with EMIT method and lateral flow immunochromatography methods in a state 

hospital central laboratory. Samples were studied in both systems. Specific gravity, pH, temperature, creatinine, 

nitrite levels were measured in order to determine whether urine was being treated or not. The results were 

evaluated using the Microsoft Excel program. 

Results: Compliance between methods was calculated as %. While the positive and negative agreement between 

Cannabis, Cocaine and Opiate was observed as 100%, the positive fit between Amphetamine and 

Benzodiazepine was observed as 98.5% and 78.6%, whereas the negative fit was 66.7% and 85.7%, respectively. 

The specific gravity, pH, temperature, creatinine and nitrite levels were measured in all of the samples. 

Conclusion: The compliance between cannabis, cocaine and opiate was 100%, while the positive adaptation in 

Amphetamine and Benzodiazepine measurements was 98.5% and 78.6%, and negative compliance was 66.7% 

and 85.7%, respectively. It is important to give both qualitative and quantitative results at the same time in 

substance analyzes. The suspected results should also be verified by the verification laboratory. 

Keywords: EMIT, Flow İmmunochromatography, Method 
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PS-201 

KRONİK HEMİPLEJİK BİREYLERDE TALOKRURAL EKLEM 

MOBİLİZASYONUNUN YÜRÜYÜŞ PARAMETRELERİNE ETKİSİ 

Buket BÜYÜKTURAN
*
, Caner KARARTI

*
, İsmail ÖZSOY

*
, Senem ŞAŞ

**
, Öznur BÜYÜKTURAN

* 

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

 

Amaç: Kronik hemiplejik bireylerde plantar fleksiyon ve inversiyon yönündeki postür, sınırlı ayak bileği 

mobilitesine sebep olmaktadır. Talokrural eklem mobilizasyonunun (TKE MWM) kronik hemiplejiklerde plantar 

fleksiyon kas kuvvetini, dorsifleksiyon pasif eklem hareket açıklığını, bireylerin yürüme hızlarını ve stabilite 

sınırlarını önemli oranda artırdığı bilinmektedir.
 
Ancak bu konuda yapılan çalışmalar yeterli sayıda değildir. 

Çalışmamızın amacı TKE MWM’ nin kronik hemiplejiklerde yürüme fonksiyonları üzerine etkisini incelemektir.  

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 24 hasta, eşli randomizasyon yöntemine 

göre yaş, cinsiyet ve hastalık süresi açısından iki gruba ayrıldı. Bireylerin yürüme analizleri Biodex Gait 

Trainer Treadmill System® ile yapıldı. Grup 1’ e konvansiyonel tedaviye ek olarak TKE MWM; Grup 2’ ye ise 

sadece konvansiyonel tedavi uygulandı. Yürüme değerlendirmesi, her set 6 dakika olmak üzere 5 set halinde 

yapıldı. Bireylerin yürüyüş ahenklerinin değerlendirilmesinde bireylerin yürüme hızları (m/s), katetikleri mesafe 

(m) ve adım uzunlukları (m) kaydedildi. İstatistiksel analiz SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences, 

Chicago, ABD) kullanılarak yapıldı. Sonuçlar arasındaki karşılaştırma için Two-way repeated measures ANOVA 

istatistiği kullanıldı. 

Bulgular: Bireylerin yürüme hızları (m/s), katetikleri mesafe (m) ve adım uzunlukları (m)içinde Grup 1’ in Grup 

2’ den üstün olduğu saptandı (p<.05, *Two-way repeated measures ANOVA.).  

Sonuç: TKE MWM, kronik hemiplejiklerin yürüyüş rehabilitasyonunda akılda tutulması gereken bir 

mobilizasyon yöntemidir.  

Anahtar Kelimeler: Hemipleji, talokrural eklem mobilizasyonu, yürüyüş parametreleri 

PS-201 

THE EFFECT OF TALOCRURAL JOINT MOBILIZATION ON GAIT 

PARAMETERS IN INDIVIDUALS WITH CHRONIC HEMIPLEGIA 
Introduction: Plantar flexion and inversion causes limited ankle mobility in chronic hemiplegic individuals. It is 

known that talocrural joint mobilization (TCJ MWM) significantly increases plantar flexion muscle strength, 

dorsiflexion passive range of motion, gait speed, and limits of stability in chronic hemiplegic patients.  

However, the studies on this subject are not sufficient. The aim of our study was to investigate the effect of TCJ 

MWM on gait functions in chronic hemiplegic patients. 

Methods: Twenty-four patients who accepted to participate in the study were divided into two groups according 

to their age, gender and duration of disease. Gait analyzes of individuals were performed with Biodex Gait 

Trainer Treadmill System®. Group 1 received TCJ MWM in addition to the conventional treatment; Group 2 

received only conventional treatment. The gait assessment was performed in 5 sets each set 6 minutes. The gait 

speed (m / s), the distance (m) and step length (m) of the patients were recorded. Statistical analysis was 

performed using SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences, Chicago, USA). Two-way repeated 

measures ANOVA statistic was used for comparison between results. 

Results: Group 1 was found to be superior to Group 2 in the gait speed (m / s), the distance (m) and step length 

(m) of the patients (p <.05, * Two-way repeated measures ANOVA.). 

Conclusion: TCJ MWM is a mobilization method in chronic hemiplegics should be kept in mind for gait 

rehabilitation. 

Key Words: Hemiplegia, talocrural joint mobilization, gait parameters  
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2017 VE 2018 YILI ORDU İLİ 112 SAĞLIK İSTASYON 

YOĞUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Atakan SAVRUN
*
, Erdal Demirtaş

** 

*Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD 

**Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD 

 

Amaç: 112 Acil sağlık istasyonları, acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş sağlık ekibi ile tıbbi 

donanımlı ambulansları bünyesinde bulunduran sağlık merkezleridir. 

Kendi içerisinde üç farklı tipe ayrılır.A tipi istasyon: 24 saat kesintisiz sadece ambulans hizmeti verilen, ihtiyaca 

göre birden fazla ekip ve ambulans bulundurulan istasyonlardır. B tipi istasyon: Birinci, ikinci ve üçüncü 

basamak resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile entegre olarak kesintisiz ambulans ve acil servis hizmeti verilen 

istasyonlardır.  C tipi istasyon:İhtiyaca göre günün belirlenen saatlerinde sadece ambulans hizmeti veren 

istasyonlardır. Biz bu çalışma ile ordu ilinde 2017 ve 2018 yıllarındaki acilsağlık istasyonların performans 

durumlarının incelemeyi planladık. 

Gereç-Yöntem:Ordu ili 112 sağlık istasyon verileri retrospektifolarak incelenmiştir. 

Bulgular:  Ordu ilinde 2017 yılında  toplam İstasyon Sayısı 39 iken , 2018 yılında  bu sayı 41’e  ulaşmıştır.  

İstasyon Başına Düşen Vaka Sayısı 2017 yılında  yıllık  2117, aylık  176 iken bu sayı 2018 yılında  1497/yıl , 

166/ay vaka olarak rapor edilmiştir. 

İstasyon tiplerine ve vaka sayısına göre inceleme yapıldığında  

A tipi istasyonlarının  2017  yılında toplam vaka sayısı 58.575, primer vaka sayısı 51.299, İstasyon ortalama  

meşguliyet süresi (dk) 40, iken 2018 yılında toplam vaka sayıs 50390, primer vaka sayısı 43283,ortalama 

meşguliyet süresi (dk) 51 olarak saptanmıştır. 

B tipi istasyonların;  2017  yılında toplam vaka Sayısı 14.048, primer vaka sayısı 7.333, ortalama  meşguliyet 

süresi  50dk olarak iken, 2018 yılında toplam vaka Sayısı 10351 , primer vaka sayısı 4686 , ortalama  meşguliyet 

süresi   (dk) 54,  olarak saptanmıştır. 

C  tipi istasyonların; 2017  yılında toplam vaka Sayısı 1.657, primer vaka sayısı 980, ortalama  meşguliyet 

süresi  65dk  iken,  2018 yılında toplam vaka Sayısı  637  , primer vaka sayısı 490 ortalama  meşguliyet süresi  

73dk  olarak saptanmıştır. 

Sonuç: Tüm Türkiyede olduğu gibi Ordu ilinde de acil sağlık istasyonlarının kullanımı giderek artmaktadır. Acil 

hastaların, acil servislere gecikmeden ulaşmasını sağlamak için hastane öncesi sağlık hizmetlerinin özenli ve bir 

okadar da dikkatli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelime: 112, sağlık istasyonları, yoğunluk 
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TEST İSTEM PANELLERİNİN KALDIRILMASININ ÇALIŞILAN TEST 
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A D 

 

Amaç: Ülkemizde sağlık harcamaları her geçen yıl artmaktadır. Örneğin TÜİK verilerine göre 2017 

yılında %17,4 oranında artarak 140 milyar 647 milyon TL’ye ulaşmıştır. Laboratuvar maliyetlerini azaltmak için 

yapılması gerekenlerden biri gereksiz test istemlerinin azaltılmasıdır. Gereksiz test istemleri ile laboratuvar iş 

yükünün artmasına, daha hızlı ancak daha maliyetli analizörlere yönelmeye, zaman kaybına yol açtığından sağlık 

bakanlığı tarafından “akılcı laboratuvar kullanımı akılcı test istemi prosedürü” geliştirilmiştir. Hastanelerde 

laboratuvar test istemleri için hekim tarafından daha pratik olarak görüldüğünden istem panelleri 

oluşturulmaktadır. Ancak bu paneller pratiklik sağlarken gereksiz test istemlerine de yol açabilmektedir. Bu 

çalışmadaki amacımız istem panellerinin kaldırılmasının çalışılan test sayıları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde acil servis ve yoğun bakım üniteleri hariç olmak üzere tüm istem paketleri 

Aralık 2018 de kaldırıldı. Hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) ve laboratuvar bilgi yönetim sistemlerinden 

(LBYS) geriye dönük olarak panellerin kaldırılmadığı tarihler olan Aralık 2017, Ocak 2018 ve Şubat 2018 

aylarındaki sayılar ile panellerin kaldırılmış olduğu Aralık 2018, Ocak 2019 ve Şubat 2019 aylarındaki sayılar 

hesaplandı.  

Bulgular: Test panelleri kaldırılmadan önceki çalışılan test sayıları ile test istem panelleri kaldırıldıktan sonraki 

çalışılan test sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

  Önceki Sonraki Değişim (%)  

Biyokimya test sayıları (adet) 785.623 870.722 +11% 

Hormon test sayıları (adet) 179.477 155.482 -13% 

Eliza test sayıları (adet) 59.614 49.086 -18% 

Tam idrar tetkik sayıları (adet) 20.310 17.013 -16% 

Koagülasyon test sayıları (adet) 24.644 23.712 -4% 

Eritrosit sedimantasyon hızı test sayıları (adet) 9.901 8.029 -19% 

Hemogram test sayıları (adet) 53.387 60.179 +13% 

HbA1c test sayıları (adet) 3.948 6.499 +65% 

Toplam 1.136.905 1.190.722 +5% 

 

Sonuç: Laboratuvarımızda yapılan bu çalışma sonucunda test sayılarında biyokimya, hemogram ve HbA1c 

testleri haricinde azalmanın sağlandığı görülmektedir. Ancak biyokimya, hemogram ve HbA1c testlerinde 

azalma olmaması hatta artış olması test panellerinin kaldırılmasının yeterli olmadığını göstermektedir. Bu 

testlerdeki istem artışının nedenleri araştırılarak gereksiz istem olduğu tespit edilenler için önlemler alınması 

gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar kelimeler: Test paneli, gereksiz test, akılcı laboratuvar 
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PS-223 

 THE EFFECT OF REMOVAL TEST PANELS ON THE NUMBER OF 

TESTED 

 
Introduction: Health expenditures are increasing every year in our country. For example, according to TUIK 

data, it increased by 17.4% in 2017 and reached 140 billion 647 million TL. One of the steps to reduce 

laboratory costs is to reduce redundant test requests. As the laboratory workload has increased with redundant 

test prompts, it leads to faster but costly analyzers and time wasting, “the rational laboratory use rational test 

prompt procedure” has been developed by the Ministry of Health. Requests are being formed in the hospitals 

because they are seen as more practical by the physician for laboratory test requests. However, these panels 

provide practicality and may lead to redundant test requests. The aim of this study is to investigate the effects of 

removal of the request panels on the number of test runs. 

Material and Methods: All requests packages, except emergency department and intensive care units in our 

hospital, were removed in December 2018. The numbers in December 2017, January 2018 and February 2018, 

which are the dates when the panels were not removed, and the numbers in the panels which were removed in 

December 2018, January 2019 and February 2019 were calculated retrospectively. 

Results: The number of the test numbers taken before the test panels were removed and the test numbers taken 

after the test request panels were removed are given in the table below. 

  Previous Next Difference (%)  

Tests for biochemistry (pcs) 785.623 870.722 +11% 

Tests for hormone (pcs) 179.477 155.482 -13% 

Tests for elisa (pcs) 59.614 49.086 -18% 

Urinalysis (pcs) 20.310 17.013 -16% 

Tests for coagulatioon (pcs) 24.644 23.712 -4% 

Tests for erythrocyte sedimentation rate (pcs) 9.901 8.029 -19% 

Tests for hemogram (pcs) 53.387 60.179 +13% 

Tests for HbA1c (pcs) 3.948 6.499 +65% 

Total  1.136.905 1.190.722 +5% 

 

Conclusions: As a result of this study performed in our laboratory, it is seen that the number of tests is decreased 

except biochemistry, hemogram and HbA1c tests. However, the absence of a decrease or even increase in 

biochemistry, hemogram and HbA1c tests indicates that removal of test panels is not sufficient. We think that the 

reasons for the increase of demand in these tests should be investigated and measures should be taken for those 

who are determined as redundant requests. 

Key Words: Test panel, redundant testing, rational laboratory 
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GÜN-BOYU ORUÇ TUTMAK SAĞLIK ÜZERİNDE OLUMLU 

ETKİLER GÖSTERİRKEN DİKKAT DÜZEYİNİ AZALTMAKTADIR 

Pınar ÇAKAN
*
, Sedat YILDIZ

** 

* 
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Pediatri AD  

**
 Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD 

 

Amaç: Oruç tutmanın sağlık üzerine etkisi günümüzde kabul edilmektedir. Mevcut çalışmanın amacı, gün boyu 

oruç tutmanın, sağlıklı olmayla ilişkisi olan kalp hızı değişkenliği (KHD) üzerine ile dikkat performansı üzerine 

etkilerini ortaya koymaktı. 

Gereç ve Yöntem: Yerel etik kuruldan onay alındıktan sonar, 40 katılımcı (22 erkek ve 18 kadın, ortalama yaş 

38,1±1,44), Ramazan ayında (oruç) ve sonraki ayda (oruç değil) incelendi. Çalışma yapıldı. Katılımcıların kan 

basınçları, açlık, susuz ve halsizlik skorları (1-10 arası Likert skalası) oruçlu dönemde ve oruç sonrası dönemde 

sabah ve akşama doğru tespit edildi. KHD için, 5 dakikalık elektrokardiyografik ölçümler sabah, öğlen ve 

akşama doğru sırtüstü pozisyonda yapıldı. SDNN (NN aralıklarının standart sapması), RMSSD (ardışık R-R 

aralıklarının farlılıklarının ortalamasının karekökü), PNN50 (birbirinden 50 ms farklı olan ardışık R-R 

aralıklarının yüzdesi) gibi zaman-bağımlı parametreler ile VLF (çok düşük frekans), LF (düşük frekans), HF 

(yüksek frekans) ve LF/HF gibi frekans-bağımlı parametreler ölçüldü. Veriler normal dağılım göstermediği için 

eşleştirilmiş karşılaştırmalarda Wilcoxon Signed Rank testi kullanıldı. 

Bulgular: Oruçlu dönem ve oruç sonrası dönemde değerler sırasıyla ortanca (min-maks) şu şekilde 

bulunmuştur:  Nabız 72(55-94), 79(53-104), p=0.000; sistolik kan basıncı 105(82-143), 109(83-154), p=0.002; 

diyastolik kan basıncı 73(55-98), 74 (54-97), p=0.185;  ateş 36,4(36-37), 36,6 (36-37), p=0.020; aç mısınız? 4(1-

9), 2(1-10), p=0.000; susuz musunuz? 5(1-10), 2(1-10), 0.000; halsiz misiniz? 5(1-10), 3(1-10), p=0.000; dikkat 

düzeyi 26(17-50), 20(12-50), p=0.000; SDNN 41(16-134), 37(11-118), P=0.003; RMSSD 34(7-218), 27(7-145), 

P=0.000; pNN50 10,3(0,0-82,80), 3,70(0,0-66,7), p=0.000; TP 1505(234-10838), 1288(117-11814), p=0.004; 

VLF 649(112-4381), 513(68-2712),  p=0.049; LF 454(48-5506), 415(31-9430), p=0.021; HF 353(17-8618), 

253(17-84,2), P=0.001; LF/HF 1,360(0,120-8,450), 1,630(0,190-12,02), p=0.018 olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Oruçlu günlerde kan basıncı, nabız, ateş ve dikkat düşük bulunmuşken; HRV daha yüksek bulunmuştur. 

Dolayısıyla gün boyu oruç tutma sağlık üzerinde olumlu etkiler gösterirken dikkat düzeyini azaltmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Oruç, Sağlık, Kalp Hızı Değişkenliği, Dikkat Düzeyi, Kan Basıncı 

PS-232 

DAY-TIME FASTING HAS POSITIVE IMPACT ON HEALTH 

PARAMETERS BUT DECREASES ATTENTION PERFORMANCE 

 

Introduction: Nowadays, health benefits of fasting are well recognized. Aim of the current study was to find out 

effects of fasting on heart rate variability (HRV) that is associated with well-being and on attention performance.  

Methods: : Following ethical consent from the local ethics committee, 40 participants (22 males and 18 females, 

mean age 38.1±1.44 years) were evaluated in the month of Ramadan (fasting) and in the following month (non-

fasting). Blood pressures and scores (1-10 Likert scale) of hunger, thirst and exhaustion were recording in the 

morning and towards evening. For HRV, 5 min electrocardiogram recordings were carried out in supine position 

in the morning, at noon and towards evening. Time domain variables such as SDNN (standard deviation of R-R 

intervals), RMSSD (the root mean square differences of successive R-R), PNN50 (percentage of consecutive RR 

intervals differing 50 ms) and frequency domain variables such as VLF (very low frequency), LF (low 

frequency), HF (high frequency) were measured. Trail making test was used to find out a visual attention 
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performance. Wilcoxon Signed Rank test used for comparisons.   

Results: Median (min-max) values regarding fasting and non-fasting periods, respectively, were as follows: 

Pulse rate 72(55-94), 79(53-104), p=0.000; systolic blod pressure 105(82-143), 109(83-154), p=0.002; diastolic 

blood pressure 73(55-98), 74 (54-97), p=0.185;  body temperature 36,4(36-37), 36,6 (36-37), p=0.020; hunger 

score 4(1-9), 2(1-10), p=0.000; thirst score 5(1-10), 2(1-10), 0.000; exhaustion score 5(1-10), 3(1-10), p=0.000; 

visual attention score 26(17-50), 20(12-50), p=0.000; SDNN 41(16-134), 37(11-118), P=0.003; RMSSD 34(7-

218), 27(7-145), P=0.000; pNN50 10,3(0,0-82,80), 3,70(0,0-66,7), p=0.000; TP 1505(234-10838), 1288(117-

11814), p=0.004; VLF 649(112-4381), 513(68-2712),  p=0.049; LF 454(48-5506), 415(31-9430), p=0.021; HF 

353(17-8618), 253(17-84,2), P=0.001; LF/HF 1,360(0,120-8,450), 1,630(0,190-12,02), p=0.018.   

Conclusion: Blood pressure, pulse rate, body temperature and visual attention performance were lower while 

HRV were higher on fasting days. Thus, day time fasting resulted in health benefits but reduced the attention 

performance.  

KeyWords: Fasting, Health, Heart Rate Variability, Attention Level, Blood Pressure 
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PS-234 

ASTIMLI RATLARDA TİMOKİNİN VE HARNUP UYGULAMASININ 

KARACİĞER DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİ      

Özge Akyazı
*
, Şule Coşkun Cevher

** 

*
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD. 

**
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

 

Amaç: Astım, dünyada milyonlarca insanı etkisi altına alan genetik ve çevresel faktörlerden etkilenen kronik ve 

kompleks bir hastalıktır. Etkili tedavi yöntemi kortikosteroidlerin ve beta agonistlerin düzenli kullanımıdır. Tüm 

bunlara rağmen tedavilerin yan etkileri astımın semptomlarının devamını tetiklediğinden daha az yan etkisi olan 

doğal tedavi yaklaşımları bulmak oldukça önemlidir. Tüm bu bilgiler ışığında doğal yaklaşımımızın temelini 

oluşturan çörek otundan elde edilen Timokinin (TQ) ve Ceratonia siliqua (harnup H) ekstraktlarının astımla 

birlikte karaciğer dokusu üzerindeki etkisinin tespiti çalışmamızın esas amacını oluşturmuştur. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda kullandığımız 18 adet Wistar albino erkek rat (170-250gr), 3 gruba ayrılmıştır. 

Kontrol grubu, deneysel astım (A) grubu ve deneysel astım oluşturulduktan sonra TQ ve H uygulanan grup 

(A+TQ+H). TQ ve harnup ratlara oral gavaj yöntemi ile (10 mg/kg) uygulandı. Astım oluşturulan gruplara 0,3,7 

ve 21.günlerde ovalbumin (20 mg/kg)ve 100 mg Al(OH)3 intraperitoneal verilerek 24,25,26 ve 27.günlerde 

inhalasyon ile duyarlaştırıldı. 28.günden sonra 5 gün tedaviler (TQ+H) uygulandı. Karaciğer dokusu MDA 

(Malondialdehit), GSH (Glutatyon), AA (Askorbik Asit) ve NO (Nitrik oksit) düzeyleri spektrofotometrik olarak 

değerlendirildi. Sonuçlar aritmetik ortalama ± standart hata olarak ifade edilmiş olup, AnovaVaryans Analizi 

uygulanmıştır.   

Bulgular: Karaciğer MDA düzeyleri, kontrol grubu ile kıyaslandığında hem astım grubunda hem de A+TQ+H 

grupları arasında anlamlı bir istatistiksel fark tespit edilmiştir (p < 0.05). TQ ve H birlikte uygulandığı tedavili 

grupta karaciğer dokusunda hem GSH hem de AA düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı artmış bulunmuştur (p < 

0.05). Astım grubundaki artmış NO düzeyleri TQ ve H birlikte uygulandığı tedavili grupta istatistiksel olarak 

azalmıştır.   

Sonuç: Bu bulgular, TQ ve H birlikte kullanımının astımda karaciğer dokusu üzerine pozitif bir etki yaptığını 

göstermektedir. TQ ve H birlikte uygulanması astımın olası oksidatif etkilerini ortadan kaldıran düzenleyici bir 

etki göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: Astım, Timokinin, Harnup, Karaciğer, Oksidatif Stres 

PS-234 

THE EFFECT OF CO ADMINISTRATION OF TIMOKINE AND 

HARNUP ON ASTHMA RATS IN LIVER TISSUE 

 

Introduction: Asthma is a chronic and complex disease that is affected by genetic and environmental factors 

that affect millions of people around the world. The effective treatment method in asthma is regular use of 

corticosteroids and beta-agonists. However, side effects of the treatments triggered the continuation of the 

symptoms of asthma and it is very important to find natural treatment approaches with fewer side effects. In the 

light of all this information, the main purpose of our study was to determine the effect of Timokinin(TQ) and 

Ceratonia siliqua(carob H) extracts on the liver tissue together with asthma.  

Methods: In our study, 18 Wistar albino male rats(170-250gr) were divided into 3 groups: Control group, 

experimental asthma(A) group and TQ and H applied groups after experimental asthma (A+TQ+H). TQ and 

carob excracts were administered by oral gavage to rats (10mg/kg). Ovalbumin (20mg/kg) and 100mg Al(OH) 3 

were administered intraperitoneally to the asthmatic groups at 0,3,7 and 21 days and they were sensitized by 

inhalation on 24,25,26 and 27 days. After the 28th day, 5 days of treatments (TQ+H) were applied. Liver tissue 
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MDA(Malondialdehyde), GSH(Glutathione), AA(Ascorbic Acid) and NO(Nitric oxide) levels were evaluated 

spectrophotometrically. The results were expressed as arithmetic mean±standard error and AnovaVariance 

Analysis was applied. 

Results: Liver MDA levels were significantly different in both asthma group and A+TQ+H groups when 

compared to control group (p<0.05). Both GSH and AA levels of liver tissue were found to be statistically 

significant in the treatment group (p<0.05). Increased NO levels in the asthma group were statistically decreased 

in the co administration of TQ and H group. 

Conclusion: These findings indicate that co administration of TQ and H have a positive effect on liver tissue in 

asthma rats. Co-administration of TQ and H showed a regulatory effect that eliminated the possible oxidative 

effects of asthma. 

Key words: Asthma, Thymokinin, Carob, Liver, Oxidative Stress 
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PS-235 

NADİR BİR OLGU: ÜROLİTİAZİS ÖN TANISI İLE ÇEKİLEN TAŞ 

PROTOKOLÜ BT DE SAPTANAN TESTİS TÜMÖRÜ VE 

PARAAORTİK LENF NODU TUTULUMU 

Muhammed Akif DENİZ*, Zelal TAŞ DENİZ*  
* 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji bölümü, Diyarbakır 

 

Giriş-Amaç: Kontrastsız batın-pelvik bilgisayarlı tomografi (bt)(taş protokolü bt) üriner sistem de taş 

değerlendirilmesi amacıyla sık kullanılan bir tetkiktir. Kontrast madde ve taş bt de hiperdens görülür. Kontrast 

maddenin oluşturduğu hiperdens görünüm taşı maskeleyeceği için tetkik kontrastsız olarak yapılmaktadır. Tetkik 

ilk planda böbrek, üreter ve mesane taşı araştırması amacıyla kullanıldığı için sıklıkla taş protokolü bt olarak 

isimlendirilir. Kontrastsız olması nedeniyle solid organların parankimi optimal değerlendirilememektedir. 

Amacımız günlük pratikte çok sık kullanılan kontrastsız batın pelvik bt de insidental saptanan testis tümörü ve 

paraaortik lenf nodu tutulumu olgusunu sunmak, kontrastsız bt de ön tanıdan bağımsız olarak her bölgenin 

dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktır. 

Materyal – Metod: 44 yaşında erkek hasta sağ yan ağrısı ve sağ testise vuran ağrı şikayeti ile acil servise 

başvurdu. Hastada yapılan fizik muayene de hafif kostovertebral açı hassasiyeti de tespit edilince üriner sistem 

ultrasonu (usg) tetkiki yapıldı. Hastanın şikayetleri gerilemeyince kontrastsız batın- pelvik bt çekimi yapıldı. Bt 

de testis kitlesi tespit edilmesi sonucu skrotal doppler usg istendi. 

Bulgular: Hastaya yapılan üriner sistem usg de; böbrekler, değerlendirilebilen kesitlerde üreter traseleri ve 

mesane doğal görünümdeydi. Yapılan kontrastsız batın pelvik bt de üriner sistemde herhangi bir taş dansitesine 

rastlanmamış olup paraaortik bölgede büyüğü 57x37 mm boyutunda birbirine komşu çok sayıda lap izlenmiştir. 

Lap görülmesi üzerine testis kesitleri detaylıca incelendiğinde; sağ testiste içerisinde yer yer hiperdens odakların 

bulunduğu heterojen hipodens alan dikkati çekmiş olup ilk planda testis tümörü düşünüldü. Bt de testis kitlesi 

görülmesi üzerine yapılan skrotal doppler usg incelemede; sağ testiste testisin büyük kısmını kaplayan 48x20 

mm boyutunda heterojen iç yapıda, hipervasküler kitle lezyonu izlenmiştir. Hasta üroloji ve onkoloji kliniğine 

refere edilmiş olup yapılan ileri tetkikler sonucu testis kanseri (ca) tanısı almıştır. 

Tartışma- sonuç 

Testis tümörleri nadir görülmekle birlikte, 15-35 yaş arası erkeklerde sık görülen malign tümörlerdendir. 

Erkekteki tüm malign tümörlerin %1-2’sini kapsar. Testis tümörlerinin genel insidansı 100.000'de 2-3 olarak 

bildirilmektedir ancak yavaş da olsa artma eğilimindedir. Erkeklerin tüm yaşamı boyunca testis tümörüne 

yakalanma insidansı ise %0.2 düzeyindedir. Yetişkin erkeklerde testis tümörü kanserden ölüm sıralamasında 4. 

sıradadır. Tumorlerin %90-95'i germinal dokudan kaynaklanır. Teşhisinde sıklıkla usg, doppler usg ve bazı 

durumlarda magnetik rezonans (mr) kullanılmaktadır. Bt nin testis tümör teşhisinde sıklıkla yeri olmayıp 

kontrastlı batın pelvik bt testis ca hastalarında evreleme amacıyla kullanılmaktadır. Bizim olgumuzda testis ca 

teşhisi üriner sistem taşı ön tanısıyla yapılan kontrastsız batın-pelvik bt de saptanmıştır. Sonuç olarak klinik bilgi 

radyolojik incelemelerde oldukça önemlidir. Ancak radyolojik  tetkik değerlendirilmesi aşamasında, klinik bilgi 

ilk planda tutularak, değerlendirmenin multisistemik olması ve klinik bilgide belirtilmezse bile tetkik sınırlarında 

bütün organların detaylı değerlendirilmesi son derece önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, Taş protokolü, Testis tümörü, İnsidental 

 

 

 



 

 709 
 

 

Resim : Axial bt görüntüde (a) paraaortik lenf nodları (ok) ve (b) sağ testiste içerisinde hiperdens alanın 

bulunduğu hipodens kitle lezyonu(ok) 

PS-235 

INCIDENTAL TESTICULAR TUMOR WITH PARAAORTIC LYMPN 

NODE İNVOLVEMENT ON STONE PROTOCOL CT: A CASE REPORT 

Introduction and aim:Non-contrast abdominal-pelvic computed tomography (ct) is a frequently used urinary 

system for stone evaluation. Contrast material and stone are also seen as hyperdense in ct. Since the hyperdense 

appearance formed by the contrast agent will mask the stone, the examination is performed without contrast. 

Since the examination is primarily used for kidney, ureter and bladder stone research, it is often called the stone 

protocol ct. Due to its non-contrast, the parenchyma of solid organs cannot be evaluated optimally. 

Our aim is to present a case of incidental testicular tumor and paraaortic lymph node involvement, which is 

detected incidentally in the stone protocol ct, frequently used in daily practice. Ct also emphasizes that each 

region should be evaluated carefully, regardless of clinical diagnosis. 

Material- Method:A 44-year-old male patient was admitted to the emergency department with complaints of 

right-sided pain and right-sided testicular pain. A mild costovertebral angle sensitivity was detected in the 

physical examination and urinary system ultrasound (us) was performed. When the patient's complaints did not 

regress, non-contrasted abdominal-pelvic ct was performed. A scrotal doppler usg was requested as a result of 

detection of testicular mass in ct. 

Findings:In the urinary system us; kidneys, ureteral traces and bladder were seen in natural sections. No stone 

density was observed in the urinary system in the stone protocol ct. A large number of lymphadenopathy 

adjacent to each other in the paraaortic region (The amount is measured 57x37 mm). When the testis sections are 

examined in detail; heterogeneous hypodense area with hyperdense foci in the right testicle was noted and 

testicular tumor was considered in the first plan. In scrotal doppler usg examination; In the right testis, a 

hypervascular mass lesion was observed in a heterogeneous internal structure measuring 48x20 mm, covering 

most of the testis. The patient was referred to the urology clinic and was diagnosed as testicular cancer. 

Discussion and Result:Testicular tumors are rare, but are common malignancies in men aged 15-35 years. It 

covers 1-2% of all malignant tumors in the male. The overall incidence of testicular tumors is reported to be 2-3 

at 100,000 but tends to increase, albeit slowly. The incidence of testicular tumor is 0.2% in males. In adult males, 

the testicular tumor is the fourth most common cause of cancer death. 90-95% of tumors originate from germinal 

tissue. Ultrasonography, doppler ultrasonography and magnetic resonance are frequently used in diagnosis. Ct is 

often absent in the diagnosis of testicular tumors. Contrasted abdominal pelvic ct is used for staging testis ca 

patients.. In our case, testis ca was detected by Stone protocol ct. 

As a result, clinical information is very important in radiological examinations. However, radiological in the 

evaluation phase of the examination, it is very important that the clinical information is kept in the first place, the 

evaluation is multisystemic and the detailed evaluation of all organs in the examination limits even if it is not 

mentioned in the clinical information. 

Keywords: Computed tomography, Stone protokol, Testicular tumor, Incidental  
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PS-250 

ACİL SERVİSE BAŞVURAN AKUT GASTROENTERİTLİ 

HASTALARDA ROTAVİRÜS VE ADENOVİRÜS SIKLIĞI  

Fikriye MİLLETLİ SEZGİN*, Ayşe ÖZKAÇMAZ**, Kenan GÜÇLÜ***, Bilal İLANBEY**** 

 *Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD 

 **Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

 ***Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı 

 ****Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD 

 

Amaç: Viral gastroenteritlerin ve özellikle rotavirüs ve adenovirüse bağlı ishallerin epidemiyolojik ve klinik 

özelliklerinin takip edilmesi ve buna göre korunma ve tedavi stratejilerinin geliştirilmesi önemlidir. Ülkemizde 

özellikle çocuklarda enfeksiyöz ishaller önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu nedenle akut ishal 

nedeniyle başvuran hastalarda ilk başvuru anında bazı hızlı tanı testleri ile rotavirüs ve adenovirüsün saptanması 

yol gösterici olacaktır. Biz de Acil servise akut ishal nedeniyle başvuran olgulardan Tıbbi Mikrobiyoloji 

laboratuvarına gelen örneklerde rotavirüs ve adenovirüs sıklığını retrospektif olarak araştırmayı amaçladık.  

Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada Ocak 2018-Aralık 2018 tarihleri arasında Acil servise akut ishal nedeniyle 

başvuran ve Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında dışkı örnekleri incelenen 1570 olgunun verileri geriye dönük 

olarak tarandı. Başvuru tarihleri mevsimlere göre sınıflandırıldı. Dışkı örnekleri, kalitatif monoklonal 

antikorlarla kaplanmış kromatografik immunoassay yöntemi ile çalışan ticari bir test kiti (Rota-Adeno Virus 

Combo Test Kit, RDS, Türkiye) ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda çalışıldı. 

Bulgular: Rotavirüs antijen pozitifliği bütün olguların 105’inde (%6,7) saptanırken, 5 yaş altı çocuklarda 

sıklık %72 olarak saptandı. Adenovirüs antijen pozitif saptanan örnek sayısı 27 (%2) dir ve %92.5’ u 5 yaş altı 

çocuklarda saptanmıştır. Olguların mevsimlere göre dağılımı incelendiğinde, rotavirus ve enterik adenoviruslara 

bağlı gelişen akut gastroenterit olgularının, kış ve ilkbahar mevsimlerinde arttığı gözlenmiştir. 

Sonuç: Bölgemizde rotavirus ve adenovirüs enfeksiyonları özellikle çocukluk çağı gastroenteritleri arasında 

önemli bir sıklığa sahiptir. Özellikle sonbahar ve kış aylarında taze dışkı örneklerinde rotavirus ve adenovirus 

antijenlerinin araştırılması ile gastroenteritlere karşı gereksiz antiparaziter ve antibakteriyel ilaç kullanımının 

önüne geçileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adenovirüs, rotavirüs, akut gastroenterit  

PS-250 

PREVALANCE OF ROTAVIRUS AND ADENOVIRUS OF PATIENTS 

WİTH ACUTE GASTROENTERİTİS ADMİTTED TO EMERGENCY 

DEPARTMENT 

 

Introduction: It is important to monitor the epidemiological and clinical features of viral gastroenteritis and 

especially diarrhea related to rotavirus and adenovirus and to develop protection and treatment strategies 

accordingly. In our country, infectious diarrhea is an important cause of morbidity and mortality especially in 

children. Therefore, some rapid diagnostic tests and the detection of rotavirus and adenovirus will be guiding in 

patients presenting with acute diarrhea. We aimed to investigate the prevalance of rotavirus and adenovirus 

retrospectively in the samples from acute diarrhea. 

Methods: In this study, 1570 cases with acute diarrhea admitted to the emergency department between January 

2018 and December 2018 and examined in fecal samples in the Medical Microbiology Laboratory were 

retrospectively analyzed. Application dates were classified according to the seasons. Stool samples using a 

commercial test kit works with the qualitative chromatographic immunoassay coated with monoclonal 
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antibodies (Rota-Adeno Virus Combo Test Kits RDS, Turkey) were studied in accordance with the 

manufacturer's recommendations. 

Results: Rotavirus antigen positivity was detected in 105 (6.7%) of all cases and 72% in children under 5 years 

of age. The number of adenovirus antigen positive samples was 27 (2%) and 92.5% were found in children under 

5 years of age. When the distribution of cases according to seasons was examined, it was observed that acute 

gastroenteritis cases caused by rotavirus and enteric adenoviruses increased in winter and spring seasons. 

 Conclusion: In our region, rotavirus and adenovirus infections have a significant frequency especially among 

childhood gastroenteritis. Especially in autumn and winter, it is thought that the use of rotavirus and adenovirus 

antigens in fresh stool samples will prevent unnecessary antiparasitic and antibacterial drugs against 

gastroenteritis. 

KeyWords: Adenovirus, rotavirus, acute gastroenteritis 

 

  



 

 712 
 

PS-254 

MEME KANSERİNİN TANISINDA MİKRORNALARIN ÖNEMİ 

Gamze DULKADİR*, Akın TEKCAN** 

*Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Ad, Kırşehir 

**Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik  Ad, Kırşehir 

 
Giriş: Meme kanseri (BC); meme dokusundaki hücrelerde meydana gelen işlev bozuklukları ile karakterize bir 

kanser türüdür. Meme kanserlerinin %80’i süt kanallarında (duktus) meydana gelir. Yaşamları boyunca her 

kadının meme kanserine yakalanma riski 1/8 dir. Meme kanseri her yıl 1.3 milyon kadını etkilemektedir. 

Erkeklerde kadınlara oranla meme kanseri görülme sıklığı 1/100 dir. Meme kanseri tüm kanser vakalarının % 

23'ünden ve kansere bağlı ölümlerin % 14'ünden sorumludur. Meme kanserinin %5-10 ‘undan genetik faktörler 

sorumludur. Başlıca genetik faktörler; BRCA1 ve BRCA2 ,p53 ,ATM  , PTEN, CHEK2, MSH1 ve MLH2, 

STK11/LKB1 ve CDH1 genlerinde belirlenen mutasyonlardır. Bu derlemenin amacı; meme kanserinin tanısı, 

prognozu ve tedavisinde etkili olan miRNA’lar hakkındaki literatürdeki son gelişmeleri sunmaktır. 

Tartışma: Son yıllarda meme kanserinin tanısı, prognozu ve tedavisinde önemli bir biyobelirteç olan 

miRNA’lar , klinik uygulamalara girmeye başlamıştır. Meme kanserinin tanı ve prognoz aşamalarında farklı 

kliniklerde miR-9, miR-10b , miR-17-5p, miR-148a ve miR-335 biyobelirteçleri kullanılmaya başlanmıştır. 

Hayvan modellerinde meme kanserinin tedavisinde miR-30c, miR-187 ve miR-339-5p biyobelirteçlerinden 

başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Ayrıca yapılan son çalışmalarda miR-330 ve miR-22’nin kandaki ekspresyon 

artışı meme kanseri tanısı için önemli biyobelirteç olarak değerlendirilmektedir. 

Sonuç: Sonuç olarak, miRNA’ların onkogenik ve/veya tümör süpresör etkileri, metastatik süreçlerdeki etkileri 

düşünüldüğünde meme kanserinin tanı ve tedavi süreçlerindeki rollerinin incelenmesi gerekir. Dolayısıyla, 

meme kanseri tanısı konulan hastalarda miRNA'ların kullanımının klinik süreçlere yeni bir yaklaşım 

getirebileceği ve hastalar için umut verici yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar kelime: Meme kanseri, miRNA, biyobelirteç 

PS-254 

THE IMPORTANCE OF MICRORNAES IN DIAGNOSIS OF BREAST 

CANCER 
Introduction: Breast cancer (BC); It is a type of cancer characterized by malfunctions occurring in the cells of 

breast tissue. 80% of breast cancers occur in milk ducts (ductus). Every woman's lifetime is 1/8 the risk of 

developing breast cancer. It affects 1.3 million women every year. The incidence of breast cancer in men is 

1/100. Breast cancer is responsible for 23% of all cancer cases and 14% of cancer-related deaths. Genetic factors 

are responsible for 5-10% of breast cancer. Major genetic factors; BRCA1 and BRCA2, p53, ATM gene, PTEN, 

CHEK2, MSH1 and MLH2 are the mutations determined in STK11 / LKB1 and CDH1 genes. The purpose of 

this review is; The aim of this study is to present the recent developments in the literature about miRNAs that are 

effective in the diagnosis, prognosis and treatment of breast cancer. 

Discussion: In recent years, miRNAs, a major biomarker in the diagnosis, prognosis and treatment of breast 

cancer, have begun to enter clinical practice. For the diagnosis and prognosis of breast cancer, miR-9, miR-10b, 

miR-17-5p, miR-148a and miR-335 started to be used in various clinics. Successful results are obtained from 

miR-30c, miR-187 and miR-339-5p biomarkers in the treatment of breast cancer in animal models. In addition, 

the recent studies have shown that miR330 and miR22 increase blood expression as an important biomarker for 

breast cancer diagnosis. 

Conclusion: In conclusion, when the effects of miRNAs on oncogenic and / or tumor-suppressing , their effects 

on metastatic processes are considered, their role in the diagnosis and treatment of breast cancer should be 

examined. Therefore, it is thought that the use of miRNAs in patients diagnosed with breast cancer may bring a 

new approach to clinical processes and new therapeutic approaches can be developed for patients. 

Key words: Breast cancer, miRNA, biomarker 
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Karaciğer anatomisi, fizyolojik ve biyokimyasal rolü nedeniyle sıkça  toksik maddelere , ilaçlara  maruz kalan 

vücudun en önemli organlarından birisidir. Karaciğerde meydana gelebilecek herhangi bir fonksiyon bozukluğu 

vücuttaki tüm sistemleri etkiler. Kimyasal maddeler, ilaçlar, alkol, kazalar, karaciğer tümörleri, viral kökenli 

karaciğer hastalıkları, karaciğere doğrudan etkili organların bozukluğundan kaynaklanan hasarlar ve cerrahi 

girişimler gibi çok sayıda etken karaciğer dokusunun zarar görmesine neden olabilir. Bu etkenlerden biri olan 

karaciğer kanseri  çok sık görülen tümörlerden biri olup kanser nedenli ölümlerde erkeklerde ikinci, kadınlarda 

altıncı sıradadır. Karaciğerin benign ve malign tümörleri birincil ve ikincil tümörler adı altında incelenir. 

Karaciğerin birincil malign tümörlerinin % 70-85’ini Hepatoselüler Karsinoma (HCC) oluşturur.  HCC, normal 

karaciğer hücrelerine benzer özellikler taşıyan, epitelyal orijinli, moleküler açıdan oldukça karmaşık ve heterojen 

bir kanserdir. Genetik ve epigenetik değişikliklerden meydana gelen çok aşamalı bir süreç sonucu oluşur.  

İnsanlarda en sık rastlanan malign tümörlerden biri olan HCC,  dünya genelinde görülen kanser vakalarında 

kansere bağlı ölümlerde üçüncü sırada yer almaktadır. Her yıl HCC’ ye bağlı olarak 500.000’den fazla ölüm 

meydana gelmektedir. HCC’nin sıklığı ve HCC’ye bağlı ölüm oranı coğrafik bölgelere, ırk ve etnik gruplara 

bağlı olarak oldukça değişkenlik göstermektedir. HCC’ye sebep olan faktörler arasında ise  kronik Hepatit B ve 

C, nitrozaminler gibi çevresel karsinojenler, fazla ve uzun süreli alkol tüketimi, aflatoksin alımı, steato hepatit, 

kötü beslenme ve obezite gibi faktörler gösterilmiştir. Beş yıllık hayatta kalma oranı % 9’un altında seyreden 

HCC’nin prognozu kötüdür. Bunun sebebi ise HCC’nin çoğunlukla ilerleyen safhalarda teşhis edilmesidir. Bu 

kötü tablo hepatosellüler karsinomanın araştırmacılar tarafından sık çalışılan alanlardan biri olmasına sebep 

olmuştur.  

Bu çalışmada hepatosellüler karsinoma, hepatosellüler karsinomanın epidemiyolojisi  ve çevresel risk 

faktörleriyle ilgili konularda literatürdeki güncel çalışmalar araştırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Karaciğer, Hepatosellüler karsinoma, Risk faktörleri 

PS-258 

ENVIRONMENTAL RISK FACTORS IN HEPATOSELLULAR 

CARCINOMA 

 

Because of its anatomy, physiological and biochemical role, liver is one of the most important organs of the body 

which is frequently exposed to toxic substances and drugs.  Any dysfunction in the liver affects all systems in the 

body. A number of factors can cause damage to the liver tissue, such as chemicals, drugs, alcohol, accidents, 

liver tumors, liver diseases of viral origin, any damage in the organs  which directly affect the liver, and surgical 

interventions. Among these factors the liver cancer, is one of the most common tumors and it is the second most 

common cause of cancer deaths in men and sixth in women. Benign and malignant tumors of the liver are 

examined as primary and secondary tumors. The 70-85% of the primary malignant tumors of the liver constitute 

of Hepatocellular Carcinoma (HCC) .HCC is a molecularly complex and heterogeneous cancer of epithelial 

origin that is  similar to normal liver cells which occurs as a result of a multi stage process consisting of genetic 

and epigenetic changes. HCC is one of the most common malignant tumors in humans and it is also ranked third 

in cancer-related deaths. Every year more than 500,000 deaths occur due to HCC. The frequency of HCC and the 

mortality rate related to HCC varies considerably depending on geographic regions, race and ethnic groups. 

Among the factors causing HCC are shown chronic hepatitis B and C, environmental carcinogens such as 

nitrosamines, excessive and long-term alcohol consumption, aflatoxin intake, steato hepatitis, malnutrition and 

obesity. The prognosis of HCC with a five-year survival rate below 9% is poor. The reason for this is the fact that 

HCC is mostly identified in the later stages. As a consequent of this poor condition the  hepatocellular carcinoma 

is  one of the frequently studied areas by researchers. 
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In this study, the current studies in the literature related with hepatocellular carcinoma, epidemiology of 

hepatocellular carcinoma and environmental risk factors are researched. 

Keywords: Liver, Hepatocellular carcinoma, Risk factors 
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OBEZ ÇOCUKLARDA HİPERİNSÜLİNEMİ VE METABOLİK 

SENDROM PREVALANSI,  VİTAMİN D DÜZEYİ 

İsmail Dündar* 

*Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği 

 

Giriş ve Amaç: Obezite, insulin direnci, hipertansiyon ve dislipidemi gibi risk faktörleri kümesi, metabolik 

sendrom olarak tanımlanmış ve bu tablonun diyabet, kardiyovasküler mortalite ve morbidite için önemli risk 

göstergesi olduğu saptanmıştır. Amacımız bölgemizde metabolik sendrom ve hiperinsülinemi prevelansını ile 

birlikte vitamin D düzeyini saptamak idi. 

Metod: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Şubat 2018 ile Şubat 2019 tarihleri arasında Çocuk 

Endokrinolojisi ve Diyabet Polikliniğine obezite şikayeti ile başvuran, oral glukoz tolerans testi yapılan (OGTT), 

10-18 yaş arası 137 çocuk (82 kız ve 55 erkek) çalışmaya dahil edildi.  

Bulgular: 10-18 yaş arasındaki 137 çocuk ve ergen [11(%8.0) prepubertal, 45 (%32.8) pubertal ve 81 (%59.1) 

postpubertal] olgu değerlendirildi. Olguların 82’si (%59.9) kız, 55’i (%40.1) erkeklerden oluşmaktaydı. 

Katılanların hepsi obezdi (VKİ>%95 persantil) ve tüm olgulara oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapıldı.  

Modifiye edilmiş DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) kriterlerine göre metabolik sendrom oranı %44.5,  kızlarda %42.7 

erkeklerde %47.3 olarak saptandı (p:0,360). MetS prepubertal çocuklarda  %6.6, pubertal ise %26.2 ve 

postpubertal %67.2 olarak tesbit edildi (p:0,00). WHO kriterlerine göre Hiperinsülinemi %62,  kızlarda %65.9 

erkeklerde %56.4 olarak saptandı (p<0,000). OGTT yapılan (ailesinde diyabet öyküsü olan) 137 hastanın 

sonuçlarına göre; normal OGTT  %70.8, bozulmuş glukoz toleransı (IGT) %25.5, bozulmuş açlık glukozu 

(IFG) %0.7, diyabet %1.5 ve hem bozulmuş glukoz toleransı hem de bozulmuş açlık glukozu %1,5 olarak 

saptandı. Vitamin D düzeyini, olgularımızın  %26.32’sında eksik, %61.8’inde yetersiz ve sadece %13.9’unda 

normal olarak saptadık.  

Sonuç ve Tartışma: Bölgemizde MS ve hiperinsülinemi prevelansı önemli ölçüde yüksek olarak saptanmıştır.  

Obezitenin küresel bir problem olduğu, çok ciddi morbidite ve mortaliteye yol açtığı bilinmektedir. Olguların 

sadece %13.9’unda vitamin D düzeyini normal olarak saptamamız sebebiyle, obezitenin ve vitamin D 

eksikliğinin erken tanınması ve önlenmesi için hem hekimlerin, hem de ilgili kurumların üzerinde sorumluluk 

hissetmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Anahtar kelimeler: Obezite, Metabolik sendrom, Hiperinsülinemi  

PS-271 

HYPERINSULINEMIA, METABOLIC SYNDROME, AND VITAMIN D 

LEVELS IN OBESE CHILDREN 

 

Introductıon: A set of risk factors such as obesity, insulin resistance, hypertension, and dyslipidemia is defined 

as “metabolic syndrome,” which is a significant risk indicator for diabetes, as well as cardiovascular morbidity 

and mortality. This study aimed to determine the mean vitamin D levels among children in our region along with 

the prevalence of metabolic syndrome and hyperinsulinemia. 

Methods: 137 children (82 girls and 55 boys) aged 10-18 years, who were admitted to the Malatya Training and 

Research Hospital, Pediatric Endocrinology and Diabetes Polyclinics between February 2018 and February 2019 

with the complaint of obesity were included in the study. 

Results: 137 children and adolescents aged between 10 and 18 years [11 (8.0%) prepubertal, 45 (32.8%) 

pubertal, and 81 (59.1%) post pubertal] were evaluated. Of the participants, 82 (59.9%) were girls, and 55 

(40.1%) were boys. All patients underwent oral glucose tolerance testing (OGTT). Per the modified World 

Health Organization (WHO) criteria, the prevalence of metabolic syndrome was 44.5% (42.7% in girls, 47.3% in 
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boys (p=0.360). MetS was detected as 6.6% in prepubertal, 26.2% in pubertal, and 67.2% in post pubertal 

children (p<0.001). According to the WHO criteria, hyperinsulinemia was observed 62% in boys and 65.9% in 

girls (p<0.001). Normal OGTT was found in 70.8%, impaired glucose tolerance (IGT) in 25.5%, impaired 

fasting glucose (IFG) in 0.7%, diabetes in 1.5%, both impaired glucose tolerance and impaired fasting glucose 

together in 1.5% of the participants. The vitamin D levels were deficient in 26.32%, low in 61.8%, and normal in 

only 13.9% of the children. 

Conclusion And Discussion: The prevalence of MS and hyperinsulinemia in our region was significantly high. 

It is known that obesity is a global problem causing serious morbidity and mortality. We found normal vitamin 

D levels in only 13.9% of the cases. We think that both physicians and institutions should feel responsible for the 

early recognition and prevention of obesity and vitamin D deficiency. 
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QUORUM SENSING VE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ İLİŞKİSİ 

Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ
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** 
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 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Mikrobiyoloji AD, Kırşehir 

**
 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yüksek Biyolog, Kırşehir 

 

Makale: Bakterilerde de, diğer canlılar gibi algılama veya bulunduğu çevreye adapte olmasını sağlayan bazı 

mekanizmalar olduğu bilinmektedir. Quorum Sensing (QS) olarak bilinen bu iletişim kurma aracı bazı 

bakterilerde özellikle virülans ve biyofilm oluşumu gibi önemli bakteriyel fenotiplerle ilişkilendirilmiştir. 

Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar. İlaç tedavisinde 

antibiyotiklerin gereksiz ve rastgele kullanımları, bu ajanlara karşı yaygın direnç gelişmesine neden olmuştur. 

Çoklu antibiyotik direncine sahip bakterilerin ortaya çıkması ve hızla yayılması, hâlihazırda mevcut 

antibiyotiklerle bakteriyel enfeksiyonların tedavisini giderek güçleştirmektedir. Patojenik bakterilerin patojenite 

ve virülans faktörlerinin üretimini bakteriler arası iletişim sistemini kullanarak düzenlendiklerinin keşfi, 

bakteriler arası iletişim sistemini antimikrobiyal tedavi için cazip bir hedef haline getirmiştir. Ayrıca bakteriler 

bilinen tüm antimikrobiyallere karşı direnç geliştirmede olağanüstü bir kabiliyete sahiptirler. Dolayısıyla, 

bakterilerle savaş yeteneğimizin azaldığı post-antibiyotik bir dönemle karşı karşıyayız ve infeksiyöz hastalıklarla 

başa çıkmak için yeni stratejilere olan gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. Bakteriyel iletişim inhibitörleri 

kullanarak bakteriler arası iletişimin inaktive edilmesi, infeksiyöz hastalıkların tedavisinde, bakterileri öldürmek 

yerine patogenezi hedef almak, direnç gelişimi için daha az seçici baskı uygulayabilir. Ayrıca Quorum Sensing 

moleküllerinin inaktive edilmesi sonucunda bakterilerin virülans, biyofilm oluşumu ve bakteriyel direnç 

mekanizmalarını azaltarak, bakterilerden kaynaklı hastalıkların önlenmesinde önemli bir araç olarak kullanılması 

gelecekte antimikrobiyal direnç çalışmaları için büyük umut vaat etmektedir. 

Amaç: “Quorum sensing” yeterli çoğunluğu algılama, bakteri hücrelerinin eş güdüm içinde hareket ederek, çok 

hücreli organizma özelliği göstermesidir. Hücreler arası sinyal iletimini sağlayan otoindükleyici moleküller, 

bakteri hücrelerinin metabolik etkinlikleri sonucu sentez edilmekte ve difüzyon ile ortama dağılmaktadır. Açil 

homoserin laktonları, furanozil borat esterleri 2, 3, siklik dipeptidler 4 ve bradioksetin 5 gibi türevlerden oluşan 

bu moleküller, ortamdaki hücrelerin içinde ya da üzerinde bulunan reseptörlere bağlanarak etki göstermektedir. 

Metabolik olarak aktif hücre yoğunluğunun artması ve belirli bir eşik değeri aşması, bakteri hücrelerinin gen 

ifadelenmesi ve metabolizma eksenlerinde değişiklikliğe yol açmaktadır. “Quorum sensing”, kültür 

biyokitlesinin kontrolü, biyofilm oluşumu, hareket ve virülans genlerinin ifadelenmesi gibi birçok olay üzerinde 

etkilidir (Engin, 2008). Bakteriyel direnme (persistans), antimikrobiyal baskısı altındaki bakteri hücrelerinin 

arasından ne ölen ne de hızlı bir şekilde bölünen hücrelerin çıkması olarak tanımlanmaktadır. Direnme 

durumundaki hücreler, bir çok antimikrobiyal ajanlara karşı tolerans göstermektedir. Ancak, antimikrobiyallere 

direnç geliştirmenin aksine, direnme fenotipinin geri dönüşümlü olduğu belirtilmektedir. Direnmenin hücresel 

mekanizmaları konusunda az sayıda çalışma bulunsa da koloni düzeyindeki mekanizmalar henüz yeterince açık 

değildir (Engin, 2008). Bu bilgiler ışığında, çalışmada, Quorum Sensing mekanizmasının antimikrobiyal dirence 

olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda gram pozitif ve gram negatif bakterilerde 

Quorum Sensing mekanizması, antimikrobiyal direnç ile ilişkisi yönünde bulgular sunulmaktadır.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada; taramada kullanılan anahtar sözcükler, çeşitli kombinasyonlar yapılarak 

yürütülmüştür.  Tarama sırasında kullanılan İngilizce üç anahtar kelime; “Bacteria, Quorum Sensing, 

Antimicrobial Resistance”dır. Taramada kullanılan Türkçe anahtar sözcüklerin Türkçe karşılıkları; “Bakteri, 

Quorum Sensing, Antimikrobiyal Direnç”tir. Bu alanda İngilizce ve/veya Türkçe dillerinde yayımlanmış 

makalelerin taranması ile elde edilen veriler çalışmamızın temelini oluşturmuştur.  

Bulgular: Bu çalışmada araştırma makaleleri incelenmiştir. Quorum Sensing bakteriyal gen ifadesini ve hücre 

fizyolojisinde global değişikliği içerdiği gibi antibiyotik dirençlilikle çok yönlü ilişkisi bulunmaktadır. Örneğin 

karbenisilin ve siprofloksasin tedavisi sonrası P. aeruginosa logaritmik kültürüne Açil Homoserin Lakton 

eklendikten sonra hücre popülasyonunda artış olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca P. aeruginosa’daki Quorum 

Sensing transkripsiyon düzenleyicileri olan MvfR (PqsR)’ın transkriptomik analizlerinde, PA14’de ortaya 

çıkarak b-laktam antibiyotikleri ve reaktif oksijen türlerine karşı peroksidaz ekpresyonu için Quorum Sensing’i 
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uyardığı bildirilmiştir. P. aeruginosa PAO1’da, VqsM’ın QS uyarıcı global düzenleyici olduğu, antibiyotik 

toleransına aracılık eden nfxB ekspresyonunu uyararak, mexC-mexD-oprJ operonu ekpresyonu üzerinden 

kinolon, tetrasiklin ve kanamisine toleransın artmasını sağlayarak, antibiyotik direncini düzenlediği bildirilmiştir. 

Buna rağmen antibiyotik toleransa Quorum Sensing’in aracılık ettiği bazı fizyolojik durumlarda, antibiyotik 

toleransında bakterilerde biyofilm oluşumu klinik enfeksiyonların tedavisinde birçok zorluğa sebep olduğundan 

çok önemlidir. Bu etkiler sıklıkla P. aeruginosa’nın hem örneklerinin hem de klinik türlerinin yanı sıra 

Klebsiella pneumoniae ve Staphylococcus aureus gibi diğer türlerde de gözlemlenmiştir. Özellikle biyofilm 

durumu bakterilerde hücresel fizyolojik durum (hücre yenilemesi gibi), gen modifikasyonları, fiziksel bariyer 

gibi farklı savunma mekanizmaları gelişmesini sağlamaktadır. P. aeruginosa’da, rhl ve las QS sistemleri başlıca 

biyofilm oluşumu ile antimikrobiyal bileşikler ve konakçının yüksek hassasiyetli immün sistemi ile korelasyon 

yaparak bozulmasını sağlamaktadır. Üstelik P. aeruginosa’daki diğer QS sistemi olan pqs sistemi aracılığı ile 

programlanmış hücre ölümü sonucu ile DNA’nın hücre dışına serbest bırakılmasına aracılık ederek biyofilm 

oluşumunu ve antibiyotik toleransını düzenleyerek, hücre popülasyonunun geri kalanına yarar sağladığı 

gösterilmiştir. Klinik isolat Acinetobacter baumannii’de, levofloksasin veya meropenem antibiyotiklerinin 

varlığının, AHL salınımını uyaran bir efüzyon pompasının aşırı ekspresyonunu indüklediği ve böylece Quorum 

Sensing aracılığı ile biyofilm oluşumu ile antibiyotik toleransının arttığı bildirilmiştir (Remy ve ark., 2018). 

Sonuç: Antimikrobiyal ilaçlara direnme (persistans) enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde karşılaşılan en 

önemli sorunlardan biridir. Özellikle bağışıklık sistemi bozuk hastalarda görülen enfeksiyonlar ile biyofilm 

kaynaklı enfeksiyonlar, bakteriyel direnmenin mortalite ve morbiditeyi en fazla artırdığı durumlardır. Kısa 

vadede gözlenen bu etkinin yanı sıra, antimikrobiyallere direnme, bakteri hücrelerine direnç geliştirmek için 

gerekli süreyi kazandırmaktadır. Quorum sensing mekanizmasının detaylarına bakıldığında, global bir 

düzenleyici olarak hücrelere gen transfer yeteneğini artırmakta ve biyofilm oluşumu, pilus biyogenezi, çeşitli 

çoklu virülans faktörlerin üretimi, antibiyotik direnç gelişimi gibi bazı fizyolojik fonksiyonların kontrolünü 

sağlamaktadır. Quorum Sensing mekanizması mikroorganizmalar arasında iletişim kurmalarını sağlayarak 

mikroorganizmaların, belirli bir çoğunluğa ulaşıp ulaşamadıklarını kontrol etmelerine ve yeterli çoğunluğa 

ulaştıkları anda ise virülans faktörleri, antibiyotik direnç gibi kritik gen ekspresyonlarını tetiklemektedir. Bu 

durum sonucunda ise antibiyotiklere karşı gelişen direnç önemli bir sorunu teşkil etmektedir. Böylelikle, 

mikroorganizmalar için konakta başarılı bir enfeksiyon süreci gelişmektedir. Bununla birlikte ilaçlara karşı 

kazanılan direnç sonucunda gelişen hastane enfeksiyonları hastanelerde kalış süresini artırmakta, bununla 

birlikte ölüm oranı da artmaktadır. Yine kazanılan direnç sonucu yeni ilaçlar geliştirilmesi gerekmekte bu durum 

ise fazladan ek maliyete neden olmaktadır Diğer yandan ise Quorum Sensing molekülleri aracılığı ile 

gerçekleştirilen iletişime müdahale edilmesine yönelik yapılan ve yapılacak çalışmalarda ise 

mikroorganizmaların iletişim kurmaları engellenerek enfeksiyon süreci oluşmayacaktır. Bu alanda yapılan 

çalışmaların gelecekte antimikrobiyal dirence karşı geliştirilecek ilaç ve moleküllere etkisi olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bakteri, Quorum Sensing, Antimikrobiyal Direnç 

PS-282 

QUORUM SENSING AND RELATIONSHIP ANTIMICROBIAL 

RESISTANCE 

Introduction: Bacteria, like other living things, are known to have some mechanisms that enable them to adapt 

to or adapt to the environment. This communication device, known as Quorum Sensing (QS), has been 

associated with important bacterial phenotypes in some bacteria, particularly virulence and biofilm formation. 

Antibiotics are widely used in the treatment of bacterial infections. Unnecessary and random use of antibiotics in 

drug treatment has led to widespread resistance to these agents. The emergence and rapid dissemination of 

multiple antibiotic resistant bacteria makes the treatment of bacterial infections increasingly difficult with 

current antibiotics. The discovery that pathogenicity and virulence factors of pathogenic bacteria are regulated 

by using the inter-bacterial communication system makes the inter-bacterial communication system an attractive 

target for antimicrobial therapy. In addition, bacteria have an extraordinary ability to develop resistance to all 

known antimicrobials. Therefore, we are faced with a period of post-antibiotics in which our ability to combat 

bacteria is reduced and the need for new strategies for dealing with infectious diseases is increasing day by day. 
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Inactivating bacterial communication by using bacterial communication inhibitors, in the treatment of infectious 

diseases, targeting pathogenesis instead of killing bacteria may exert less selective pressure for resistance 

development. In addition, the use of Quorum Sensing molecules as a result of the inactivation of bacteria, 

virulence, biofilm formation and bacterial resistance mechanisms as an important tool in the prevention of 

bacteria caused by bacteria in the future promises a great promise for antimicrobial resistance studies. 

Methods: In this study; The keywords used in the screening were carried out with various combinations. Three 

keywords in English used during browsing; ”Bacteria, Quorum Sensing, Antimicrobial Resistance“. Turkish 

equivalents of Turkish keywords used in screening; ”Bacteria, Quorum Sensing, Antimicrobial Resistance“. The 

data obtained by scanning articles published in English and / or Turkish in this field was the basis of our study.  

Results: In this study, research articles were examined. Quorum Sensing has a multifaceted relationship with 

bacterial gene expression and global change in cell physiology as well as antibiotic resistance. For example, after 

addition of carbenisiline and ciprofloxacin, an increase in the cell population was observed after addition of the 

acyl homoserine lactone to the P. aeruginosa logarithmic culture. In addition, transcriptomic analyzes of MvfR 

(PqsR), a Quorum Sensing transcription regulator in P. aeruginosa, have been reported in PA14 to induce 

Quorum Sensing for peroxidase expression against b-lactam antibiotics and reactive oxygen species.  

In P. aeruginosa PAO1, VqsM has been reported to regulate antibiotic resistance by increasing the tolerance to 

quinolone, tetracycline and kanamycin by expressing the expression of mexC-mexD-oprJ operon by stimulating 

nfxB expression mediating antibiotic tolerance, where QS is the stimulating global regulator. However, in some 

physiological conditions mediated by Quorum Sensing in antibiotic tolerance, the formation of biofilm in 

bacteria in antibiotic tolerance is very important as it causes many difficulties in the treatment of clinical 

infections. These effects were frequently observed in both species and clinical types of P. aeruginosa, as well as 

in other species such as Klebsiella pneumoniae and Staphylococcus aureus. Especially in the biofilm situation, 

different defense mechanisms such as cellular physiological status (such as cell renewal), gene modifications and 

physical barrier are developed in bacteria. In P. aeruginosa, rhl and las QS systems are primarily associated with 

biofilm formation, which correlates with the antimicrobial compounds and the host's high-precision immune 

system. Moreover, it has been shown that it benefits the rest of the cell population by regulating biofilm 

formation and antibiotic tolerance by mediating the release of DNA from the cell by programmed cell death via 

the other QS system pqs system in P. aeruginosa. Clinical isolate In Acinetobacter baumannii, the presence of 

levofloxacin or meropenem antibiotics has been reported to induce overexpression of an effusion pump that 

stimulates the release of AHL, thereby increasing biofilm formation and antibiotic tolerance via Quorum Sensing 

(Remy et al., 2018). 

Conclusion: Resistance to antimicrobial drugs (persistence) is one of the most important problems encountered 

in the treatment of infectious diseases. In particular, infections in immunocompromised patients and biofilm-

induced infections are the cases in which bacterial resistance increases mortality and morbidity most. In addition 

to this effect observed in the short term, resistance to antimicrobials provides the time required to develop 

resistance to bacterial cells. The details of the Quorum sensing mechanism increase the gene transfer ability of 

cells as a global regulator and provide control of some physiological functions such as biofilm formation, pilus 

biogenesis, production of various multiple virulence factors, and development of antibiotic resistance. The 

Quorum Sensing mechanism triggers critical gene expression, such as virulence factors, antibiotic resistance, 

when microorganisms control microorganisms to reach a certain majority by enabling them to communicate 

between microorganisms and when they reach an adequate majority. As a result, resistance to antibiotics is an 

important problem. Thus, a successful infection process is developing in the host for microorganisms. In 

addition, hospital infections caused by resistance against drugs increase the duration of hospital stay and increase 

the mortality rate. Again, new drugs need to be developed as a result of the resistance gained, which leads to 

additional additional costs. On the other hand, Quorum Sensing molecules will be used to interfere with the 

communication made and the studies will be prevented by preventing the microorganisms from communicating. 

Studies in this area will have an impact on drugs and molecules to be developed against antimicrobial resistance 

in the future. 

Keywords: Bacteria, Quorum Sensing, Antimicrobial Resistance  
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Giriş ve Amaç: 2010 -2014 yılları arasında hastanemiz yoğun bakım ve servislerde yatan ve sepsis ile takip 

edilen hastaların kan kültürlerinden izole edilen etken profilinin dağılımı ve antibiyotik duyarlılığının 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem ve Gereçler: Bakteriyemi ile takip edilen 208 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. İzolatların 

antibiyotik duyarlılığı Vitek -2 otomatik kültür tanımlama ve antibiyogram sistemi ile çalışılmıştır. 

Bulgular: Bakteriyemi ve sepsis etkeni olduğu düşünülen 208 kan kültürü çalışmaya alınmıştır. Üremelerin 

105’inde (%50,5) Gram pozitif (GP), 97’sinde (%46,6) Gram negatif (GN) bakteri, 6 tanesinde (%2,9) ise 

Candida spp. izole edilmiştir. En sık rastlanan GN bakteri E.coli (%20,19), en sık rastlanan GP bakteri ise 

S.epidermidis (%17,7) olmuştu. E.coli’de % 94,8 ile amikasine ve % 94,4 ile imipeneme karşı en yüksek 

duyarlılık tesbit edilmiştir. Karbapenemler Enterobactericeae’ya karşı en etkili antibiyotik olarak bulunmuştur. 

Pseudomonasspp.’ye en etkili antibiyotik amikasin iken, Acinetobacterspp.’ye en etkili antibiyotik tigesiklin 

olarak saptanmıştır. Metisilin direnci S. aureus’da %15,79, KNS ‘de ise %75 olarak saptanmıştır. Vankomisin 

direnci Enterokoklarda %40 olarak bulunmuştur. 

Tartışma ve Sonuç: Merkezden merkeze ve hatta aynı merkezde farklı zamanlarda değişim gösterebilen 

mikroorganizmaların dağılım ve duyarlılık profilinin güncellenmesi ve giderek sıklığı artan MRSA, VRE, ESBL 

pozitif bakteriler için daha sıkı antibiyotik uygulama tedbirleri gerekmektedir. Bu nedenle Klebsiella, E.coli, 

çoklu dirençli Pseudomonas, Acinetobacter ve MRSA enfeksiyonlarında ampirik tedaviye karbepenem ve / veya 

glikopeptidler ile başlamak ve kültür sonuçlarına göre tedaviyi devam ettirmek doğru bir yaklaşım olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kan Kültürü, Gram Negatif Bakteriler,Gram Pozitif Bakteriler, Antimikrobiyal  duyarlılık 

PS-302 

DISTRBUTION AND ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY OF AGENTS 

WAS  ISOLATED FROM  BLOOD CULTURES: OURFOUR-YEARS 

DATA 

 

Introduction:The aims of this study was to investigate the distribution and antibiotic susceptibility of agents 

was isolated in blood cultures of patients hospitalized in our hospital intensive care uni and services between 

2010 and 2014. 

Methods:Followed in 208 patients with bacteremia were analyzed retrospectively. Antibiotic susceptibility were 

performed with Vitek-2 automatic culture identification and antibiogram system. 

Results:Among the 208 blood cultures, revealed growth of microorganisms considered as causative agents of 

bacteremia and sepsis. Gram positive (GP) agents in 105 patients(50.5%), Gram negative(GN) agents in 97 

patients (46.6%), and Candida spp in 6 patients (2.9%) were isolated in blood cultures. While the most common 

GN bacteria was E. coli (20.19%), the most common GP bacteria was S.epidermidis (17.7%). The highest 

antimicrobial succeptibility to E. coli was found 94.8% amycasin and 94.4% imipenem. Carbapenems were 

determined to be the most effective antibiotic group against Enterobacteriaceae. The highest rates of 

succeptibility Pseudomonas were found to amycasin and of succeptibility Acinetobacter were found to tigesiklin 

the highest. Methicillin resistance was determined in 15.79 % of S. aureus and 75% of CNS strains. The rate of 
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vancomycin resistance in enterococci was 40%.. 

Discussion And Conclusion: It may be an appropriate approach to initiate empirical treatment with carbapenem 

and / or glycopeptides in blood infections associated with Klebsiella, E. coli, multiple resistant Pseudomonas, 

Acinetobacter and MRSA and to continue treatment according to culture results. 

Keywords: Blood culture, Agents, Antimicrobial Succeptibility 
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Giriş 

Kan dolaşımı enfeksiyonları invazif enfeksiyonların en sık sebeblerindenbiri olup, mortalite ve morbiditeye 

neden olmaktadır (1). Bu enfeksiyonlarda, erken tanı ve uygulanacak antimikrobiyal tedavi hastaların prognozu 

açısından büyük önem taşımaktadır (2). Kan kültürü klinik mikrobiyolojinin önemli ve sık kullanılan testleridir 

ve sepsis tanısında halen altın standarttır (3,4). Günümüzde kullanılan kan kültürü sistemleri; 

mikroorganizmanın üremesine bağlı oluşan CO2, PH ve redoks potansiyeli değişikliklerinin floresan veya 

kolorimetrik yöntemlerle saptanması temeline dayanan hızlı ve otomatize sistemlerdir. İnkübasyon süresini 

kısaltarak, pozitiflik oranını arttırır ve bu şekilde kontaminasyon riskini azaltarak etkenin erken saptanmasına 

katkıda bulunur (5). Fakat kan dolaşımı enfeksiyonlarında çoğu zaman mortalite ve morbiditenin önüne geçmek 

amacıyla kültürsonucu alınmadan ampirik tedaviye başlanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre; 

farklı ülkeler arasındaşüpheli kan dolaşımı enfeksiyonu olan hastaların, en sık kullanılan antibiyotiklerden en az 

birine karşı direnç oranı; %0-82 olarak büyük oranda değişiklik göstermektedir (6). Dolayısıyla ampiriktedaviye 

yön vermesi açısından  ortaya çıkan direnç paterninin her merkezin sürekli olarak belirlemesi ve değişiklikleri 

takip etmesi gerekmektedir (7). 

Bu çalışmadahastanemize 2010-2014 yılları arasında yoğun bakım ve servislerde yatan hastalarınkan 

kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik direnç profilleri çıkarılarak ampirik tedavinin 

belirlenmesinde klinisyenlere yol gösterici olması hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem 

 2010-2014 yılları arasında yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen etkenler ve  antibiyotik duyarlılıkları 

retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Kan kültürü setleri Bactec (Becton, Dickinson and Company, USA) 

sisteminde beş gün inkube edilmiştir. Pozitif sinyal veren kan kültürü örnekleri gram boyama yöntemi ile 

incelenmiş ve eş zamanlı olarak kanlı agar ve eozin metilen mavisi (EMB) besiyerine ekilerek 37°C’de 18-24 

saat inkübe edilmiştir. Üreyen mikroorganizmaların identifikasyonu konvansiyonel yöntemler (Gram boyama, 

katalaz, koagülaz, oksidaz vb.) ve VITEK 2 Compact (bioMérieux, Fransa) sistemi kullanarak yapılmış ve 

antibiyotik duyarlılığı Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) (8) ve üretici firmanın önerileri 

doğrultusunda değerlendirilmişir. İki kan kültürü setinde aynı bakteri üreyen hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. 

Aynı hastadan aynı anda alınan kan örneklerinden yanlızca birinde cilt florasına ait olan Bacillus mikrokoklar, 

Propionibacterium acnes, Corynebacterium ve koagülaz negatif Stafilokok (KNS) ürerse bu kontaminasyon 

olarak değerlendirilmiş ve çalışmaya alınmamıştır. 

Bulgular 

Etken kabul edilen 208 kan kültürü seti örneği çalışmaya alınmıştır. Hastaların 108’i (%52) kadın, 100’ü (%48) 

erkektir. Üremelerin 105’inde (% 50,5) Gram pozitif (GP), 97’sinde  (%46,6) Gram negatif (GN) bakteri, 6 

tanesinde (%2,9) ise Candida spp. izole edilmiştir. Ensık izole edilen GP bakteri S.epidermidis, en sık izole 

edilen GN bakteri E.coli olmuştur (Tablo 1).Üremelerin %49’u yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda 

görülmüştür (Şekil 2).  

E.coli’de %94,8 ile amikasine ve %94,4 ile imipeneme karşı en yüksek duyarlılık tesbit edilmiştir. E.coli’lerde 
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GSBL pozitifliği %13,15 bulunmuştur. GSBL pozitif E.coli’lerdeamikasin ve imipenem duyarlılığı %100’dür. 

Pseudomonasspp.’ye en etkili antibiyotik amikasin (%91,66), Acinetobacter spp.’ye en etkili antibiyotik 

tigesiklin (%100) olarak saptanmıştır. Pseudomonas için hem karbepenemhem de seftazidim direnci %50 dir. 

Klebsiella spp.de GSBL oranı %18 olup karbapenem, amikasin ve siprofloksasine %100 oranında duyarlı 

bulunmuştur. 

S.epidermidis ve S.aures’da en yüksek duyarlılık %100 ile linezolid ve vankomisine bulunmuştur. Her ikisinde 

de penisilin en az duyarlı antibiyotiktir. Enterekoklarda linezolid %100 duyarlılıkla en etkili antibiyotik iken, 

vankomisin %60, ampisilin %10 etkili bulunmuştur (tablo IV). MRSA oranı%15,79 Olarak Bulunmuştur.  

Tartışma 

Bakteriyemi veya fungemi etkenlerinin kan kültürleri ile hızlı ve doğru bir şekilde tanımlanması; tedavinin 

yönlendirilmesine, zamanında enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına ve mortalitenin azaltılmasına katkıda 

bulunmaktadır (9). Hızlı tanı için nükleik asit probları ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gibi moleküler 

teknikler varolmasına rağmen, hala en duyarlı ve güvenilir yöntem kan kültürüdür (10,11). 

 Çalışmamızda en fazla kan kültür pozitifliği yapılan çalışmalara benzer şekilde yoğun bakım ünitesi(YBÜ)’nde 

saptanmıştır (12,13). YBÜ’leri antibiyotik direncinin en yüksek olduğu birimlerdir. Çünkü uygulanan invaziv 

girişimler, genel durum bozuklukları, hastanede yatış süresinin uzaması, geniş spektrumlu antibiyotiklerin yoğun 

olarak kullanılması gibi durumlar sebebiyle YBÜ dirençli suşların çoğalmasına sebep olmaktadır (14,15). 

Kan kültürlerinde uygunsuz antibiyotik kullanımı tek başına mortalite sebebidir bu nedenle bakteri sıklığının 

bilinmesi için uygun antibiyotik seçimi önemlidir (16). 1970’lerde GN bakteriler özellikle Enterobactericeae 

ailesi en sık izole edilen etkenlerken, 1980’lerden sonra GP bakteriler daha sık izole edilmeye başlanılmıştır 

(17,18,19). Farklı çalışmalarda kan kültürlerinde en sık izole edilen bakteriler değişiklik göstermektedir. İran’da 

yapılan bir çalışmada kardiyak yoğun bakımda kan kültüründen izole edilen GN bakteri oranı % 40 olup en sık 

K.pneumoni (%27,5), E. coli (%20,1), S.marcescens (%15.8), P.aeruginosa (%11,6) ve Enterobacter spp 

(%10,5) izole edilmiştir (20). CDC’nin Ulusal Sağlık Güvenliği Ağı 2010 yılı raporuna göre göre; yoğun 

bakımlarda kan dolaşımı enfeksiyonlarından soyutlanan mikroorganizmalar en sık %73 Stafilokok, %55 

Enterokok, %46 Candida ve %37 GN bakterilerdir (21). Türkiye kaynaklı kan kültür çalışmalarında GP bakteri 

oranı %59.3 ile % 64.7 arasında ve GN bakteri oranı % 24.85 ile %37.8 arasında değişmektedir (10). 

Çalışmamızda bu çalışmalarla uyumlu olarak %50. 67 ile en sık GP bakteriler izole edilmiş, en sık GN bakteri 

E.coli, en sık GP bakteri ise S.epidermidis olarak bulunmuştur (10,19). 

Kan kültürlerinde yetersiz cilt antisepsisi nedeniyle sık kontaminasyon görülür. Bu durum kontaminant olduğu 

düşünülen bakterilerin üremesi durumunda etken olup olmadığı sorusunu akla getirmekte, hastaya gerekli 

tedavinin verilememesi yada gereksiz yere antibiyotik uygulanarak direncin, hastanede kalış süresinin ve 

maliyetlerin artışı ile sonuçlanmaktadır (22). Bacillus, mikrokoklar, Propniobacterium acnes, Corynebacterium 

ve koagülaz negatif Stafilokok türleri çoğunlukla kontaminat olarak değerlendirilir (22). Ancak etken-

kontaminasyon ayrımında altın bir standart yoktur. Genellikle kabul edilebilir kontaminasyon oranı %3’ün altıdır 

(22,23). Yapılan çalışmalarda kan kültürlerinden izole edilen GP bakterilerin çoğu S. aureus ve KNS’lerden 

oluşmaktadır. Bazı çalışmalarda S. aureus ve KNS saptanma oranı sırasıyla %24,87- %18,13 ve  %38,3-18,2 

arasında bulunmuştur. (24,16) 

S.aureus’larda MRSA oranı giderek artmaktadır. Kan kültürlerinde üretilen S.aureus’larda metisilin 

direnci %28,4-71,7 arasında, KNS’lerde ise %59-89,7 arasında değişmektedir (25,16,17,10). Çalışmamızda 

metisilin direnci S.aureus’da %15,76 iken KNS’lerde yapılan çalışmalara benzer şekilde daha yüksek (%79,29) 

olarak bulunmuştur. Çalışmamızda GP bakteriler içinde Enterokoklar beşinci sıklıkla izole edilmiştir. 

Enterokoklarda en önemli sıkıntı giderek artan glikopeptid direncidir (26). Bu oran Türkiye’ de %1.5-34 arasında 

değişmektedir (10,26). Bizim çalışmamızda E. faecalis’de %1, E. faecium’da %39 oranında vankomisin direnci 

bulunmuştur. Direnç oranlarımızın yüksek olması hastane enfeksiyonunu düşündürmektedir. 

Türkiye’deki çeşitli çalışmalarda E.coli için GSBL oranı %35,4-40 arasında Klebsiella için    ise %37,9-60 

arasında değişmektedir. GSBL pozitif Enterobactericea türlerinin sebep olduğu sepsislerde tedavi zor olmakta ve 

mortalite artmaktadır (10). Çalışmamızda GSBL pozitifliği E.coli’de %13,15 Klebsiella ‘da ise benzer şekilde 

daha yüksek olarak  %18 bulunmuştur. 
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Özellikle invazif infeksiyonlarda karbapenemler GN bakterilere etkili bulunmuştur. Central Asian and Eastern 

European Surveillance on Antimicrobial Resistance (CESAR) 2017 yılı  Türkiye verilerine göre karbapenemlere 

karşı enterik bakterilerde direnç oranlarının diğer antibiyotiklere göre daha düşük olduğu görülmektedir. Buna 

göre karbapenem direnci E.coli’de %4, Klebsiella’da %38, P. aeruginosa’da%44 ve A. baumannii’de %92 

olarak bildirilmiştir (27). Bizim çalışmamızda da karbapenem direnci Klebsiella’da gözlenmezken 

E.coli’de %5,6, Pseudomonas’da %42,8 Acinetobacter’de %80 olarak bulunmuştur. Yurdumuzda yapılan 

çalışmalarda Gram negatif bakterilere karşı aminoglikozidler de etkili bulunmuştur. Bir çalışmada kan 

kültürlerinden izole edilen enterik bakterilerde aminoglikozid direnci hiç gözlenmezken (10) başka bir çalışmada 

E.coli’de %3.8, Klebsiella’da %9,6, Pseudomonas’da %2.5, Acinetobacter’de %75 oranında direnç bildirilmiştir 

(1). Diğer bir çalışmada da karbapenem direnci P. aeruginosa’da %18, %70.6 ve A. baumanni’de %86 ve %96.7 

olarak bulunmuştur (29,30). Bu çalışmada da aminoglikozid direnci Klebsiella’da gözlenmezken, E. 

coli’de %5,2,  Pseudomonas’da %8,4 ve Acinetobacter’de %60 olarak tesbit edilmiştir. 

Çoklu ilaç dirençli (multidrugresistan MDR) A.baumanii enfeksiyonları genellikle immün sistemi baskılanmış 

ciddi altta yatan hastalığı olan yada çoklu antibiyotik tedavisi alan hastalarda görülmektedir (28).  İnönü 

üniversitesinde A.baumanii ile yapılan bir çalışmada en etkili antibiyotik olarak tigesiklin bulunmuştur (10) Bu 

çalışmada datigesiklin %100 duyarlılıkla A.baumani ‘ye en etkili ilaç olarak belirlenmiştir (31). 

Pseudomonas’da farklı mekanizmalarla direnç gelişimi söz konusudur (1). Dünyada ve Türkiye’de kromozomal 

indüklenebilir betalaktamaz artışı günceldir ve sefelosporin direncinden sorumludur. Bu suşlar karbepenemlere 

duyarlıdırlar (1). En sık direnç PSE-1 ve PSE-4 ile betalaktamaz üretimidir. Bizim çalışmamızda tüm GN 

bakteriler içinde 5. sırada YBÜ’de birinci sırada yer almıştır. Çoklu dirençli GN bakterilerde kolistin (polimiksin 

E) önemi artmaya başlamıştır (32).Yapılan bir çalışmada Pseudomonas’dakolistin direnci %7.4 bulunurken 

MDR Acinetobacter’lerin %100’ü kolistine duyarlıdır. MDR Acinetobactersuşlarıiçin kolistin uygun bir 

seçenektir (31) Bu çalışmada da kolistin direncine rastlanmamıştır. 

Kandidemi invaziv Candida enfeksiyonlarının %70’ini oluşturur(16,32,33). Amerika’da sepsis etkenlerinde 4. 

sırada yer almaktadır (34). Son yıllarda Candida görülme sıklığı artmıştır (2,35). Çeşitli çalışmalarda %2,3-12,5 

arasında değişmektedir (2,23,20,33). Çalışmamızda %2,7 oranında kan kültürlerinde Candida tesbit edilmiştir. 

En sık izole edilen tür ise çalışmalarla uyumlu olarak C.albicans olmuştur (9). Ancak albicans dışı candidalar 

giderek artmaktadır (30).  Kandidemi hastanede kalış süresini 30 gün uzatmaktadır. Mortalite oranı %40-60 

arasında değişmektedir (36).  

Sonuç: Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı hastanede yatan hastalarda direnç gelişiminin en önde gelen 

sebebidir.  Merkezden merkeze ve hatta aynı merkezde farklı zamanlarda değişim gösterebilen 

mikroorganizmaların dağılım ve duyarlılık profilinin güncellenmesi ve giderek sıklığı artan MRSA, VRE, ESBL 

pozitif bakteriler için daha sıkı antibiyotik uygulama tedbirleri gerekmektedir. Bu nedenle Klebsiella, E.coli, 

çoklu dirençli Pseudomonas, Acinetobacter ve MRSA enfeksiyonlarında ampirik tedaviye karbepenem ve / veya 

glikopeptidler ile başlamak ve kültür sonuçlarına göre tedaviyi devam ettirmek doğru bir yaklaşım olabilir. 

Tablo 1. Bakterilerin dağılım yüzdesi 

Bakteri % 

E.coli 20.19 

S.epidermidis 17,7 

S.aures 11,5 

Staphilococcusspp 9,13 

Pseudomonas 9,13 

S.hominis 4,80 

Enterobacter spp 2,88 

Klebsiella spp 6,73 

Acinetobacter 4,80 

Eneterococcus 4,80 

Stenotrophomonasspp 1,92 

Candidaspp 2,88 

Streptecoccusspp 2,40 

 

Tablo II. GSBL pozitif bakterilerin antibiyotik 

duyarlılık oranları 

Antibiyotik duyarlılık % 

Amikasin 100 

Ampisilin 0 

Amoksisilinklavulanik asit 40 

Sefepim 50 

Sefazolin 0 

Sefoksitin 40 

Seftazidim 25 

Sefuroksim 0 

Siprofloksasin 100 

Gentamisin 83 

İmipenem 100 

Piperasilintazobaktam 60 

Tikarsilin 0 

Trimethoprimsülfametoksazol 50 
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Tablo III. Kan kültürlerinden izole edilen GN bakterilerin antibiyotik duyarlılığı 

                                          İmipenem  siprofloksasin   amikasin  seftazidim    seftriakson     sulbaktam      piperasilin      trimetoprim 

                                 N             %               %              %            %           %           %               %                     %  

Pseudomonas spp      19           57,15        86,67            91,66        50                -          0        35,71            0 

Klebsiella spp            14           100          100              100           62,50          75           0          42,85          88,88  

E.coli                       42           94,44       83,33           94,8         92,85           40            40           77               70,30 

Enterobacter            6             100          100              100          100              100          -            75                 100   

Acinetobacter          10           20            0                 40             10                25            0          10                  10  

Sphingomonas          2           100         100              100          100               -             100           -                   - 

Stenotrophomonas     4            0             0                  0              0                   0              0            0                100 

Toplam    97 

 

Tablo IV. Kan kültürlerinden izole edilen GP bakterilerin antibiyotik duyarlılığı  

                                              Metsilin  linezolid    penisilin   eritromisin   klindamisin   levofloksasin    trimethprim        vankomisin 

                                N       %     %           %           %             %                  %                      %                        % 

S.epidermitis         37     5.88      100        2.94          -               57.57              50                69.69                 100 

S.aures                 24       84.21   100        0               65            90.47               85.71           95.83                 100 

Stafilokok spp      19     25         100     13.33          33.33        61.11              33.33           61.11                100 

Streptekokspp      5        -           -          100              80            100                100              -                       100 

Enterekokspp       10      -           100      0                -                 -                    -                 -                         60 

Staf. hominis        10    31.25     100      0                 33.33        38.46             66.66         60                     100 

Toplam               105 

 

 

Şekil I:Kan kültüründen izole edilen etkenlerin dağılımı 

47% 
50% 
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Şekil II:Hastaların servislere göre dağılımı (% olarak) 

Şekil I. Kan kültüründen izole edilen etkenlerin dağılımı 
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Amaç: Konjenital skolyoz omurganın intrauterin dönemde gelişen anomalilerine bağlı olarak oluşan koronal 

plan deformitesidir. İntrauterin gelişim bozuklukları segmentasyon ve formasyon anomalisi veya her ikisinin 

kombinasyonu şeklinde olabilir. Konjenital skolyozun prevalansı 1/1000 canlı doğumdur. Konjenital skolyoza 

neden olan vertebra gelişim anomalilerinin oluşumunda suçlanan faktörlerin başında çevresel ve genetik 

faktörler gelmektedir. Genetik geçiş bazı konjetinal vertebra anomalilerinde gösterilmiş olsa da kesin genetik 

geçişten söz etmek henüz olası değildir. Konjenital skolyoza farklı sistem ve organların konjenital anomalileri 

eşlik edebilir. Bu anomaliler vertebral, anorektal, kardiak, trakeal, özofageal, renal ve ekstremite anomalileridir.  

Bu yazıda at nalı böbreğin eşlik ettiği skolyoz olgusu sunulmaktadır. 

Olgu:6 yaşındaki kız hasta hastanemize  boyunda eğrilik şikayeti ile başvurdu. Hastanın boynundaki eğrilik 

annesi tarafından 1 yaş civarında fark edilmiş. Ancak herhangi bir hekime gidilmemiş. Boyun eğriliği zaman 

içinde artan hastanın son 3-4 yıldır ilerleyici vasıfta boyun ağrısı ve her iki kolda uyuşma şikayeti mevcuttu. 

Hastanın fizik muayenesinde boyun hareketleri range başı limitli ağrılı idi. Hastanın torakolomber bölgede sola 

bakan C şeklinde skolyozu mevcuttu.Yüzde fasial asimetri yoktu. Hastada işitme kaybı yoktu ancak boyun 

kısalığı mevcuttu ve Sprengel deformitesi vardı. Servikal paravertebral kas spazmı solda 1 pozitif, sağda 2 

pozitif düzeyde idi. Tonus, kas gücü, refleks ve duyu muayenesi normaldi. Kalp-damar ve solunum sistemlerinin 

muayenesinde bir anormallik saptanmadı. Hastadan yapılan radyolojik incelemede C3(servikal) ve C4 

vertebralarda füzyon ve blok vertebra vertebra ile L4(lomber) hemivertebra ve spina bifida okkülta anomalisi 

tespit edildi (Resim 1). Ayrıca yapılan renal ultrasonda at nalı böbrek tespit edildi. Hastaya postur, solunum, 

germe ve güçlendirme egzersizlerini içeren program düzenlenerek takibe alındı. 

Tartışma:  hemivertebrada eşlik eden ek anomalilere bağlı gelişebilecek komplikasyonlar nedeniyle yaşam 

kalitesi düşmektedir. 

 Sonuç: Bu nedenle çocukluk çağında skolyoz varlığında hemivertebra akılda tutulmalı, bu olgular yakından 

takip edilmeli, bilgilendirilmeli ve tedavi seçenekleri araştırılmalıdır.  

Anahtar kelimeler: skolyoz, hemivertebra, çocuk, deformite 

Resim1: Olgunun skolyoz tetkiki: Torakolomber bölgede sola bakan skolyoz 

 

PS-303 

SCOLIOSIS ACCOMPANYING WITH MULTIPLE VERTEBRAL 

ANOMALIES 
 

Introduction: Congenital scoliosis is a coronal plan deformity that occurs due to the anomalies of the spine 

during intrauterine period. Intrauterine developmental disorders can be in the form of segmentation and 

formation anomaly or a combination of both. The prevalence of congenital scoliosis is 1/1000 live birth. 

Environmental and genetic factors are the main factors that are responsible for the formation of vertebra 

developmental anomalies causing congenital scoliosis. Although the genetic transition has been demonstrated in 

some of the congenital vertebrae anomalies, it is not possible to speak of a definite genetic transition. Congenital 

scoliosis can be accompanied by congenital anomalies of different systems and organs. These anomalies are 

vertebral, anorectal, cardiac, tracheal, esophageal, renal and extremity anomalies. In this article, a case of 

scoliosis with horseshoe kidney is presented. 

Case report: A 6-year-old girl was admitted to our hospital with a complaint of curvature. The curvature of the 
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patient's neck was noticed by his mother at the age of 1 year. However, no physician was visited. Neck curvature 

increased over time, the last 3-4 years, progressive features of neck pain and numbness in both arms were 

present. On physical examination, neck movements were painful with range head limitation. The patient had a 

C-shaped scoliosis at the thoracolumbar region. There was no facial asymmetry on the face. The patient had no 

hearing loss but short stature and Sprengel deformity. Cervical paravertebral muscle spasm was 1 positive on the 

left and 2 positive on the right. Tonus, muscle strength, reflex and sensory examination were normal. There was 

no abnormality in examination of cardiovascular and respiratory systems. In the radiological examination of the 

patient, fusion was detected in C3 (cervical) and C4 vertebrae and block vertebra and L4 (lumbar) hemivertebra 

and spina bifida occult anomalies were detected (Figure 1). In addition, horseshoe kidney was detected on renal 

ultrasound. A program including posture, breathing, stretching and strengthening exercises was organized and 

the patient was followed up. 

Discussion: Quality of life decreases due to complications associated with additional anomalies associated with 

hemiverthea. 

Conclusion: Therefore, hemivertebra should be kept in mind in the presence of scoliosis in childhood, these 

patients should be closely followed up, informed and treatment options should be investigated. 

Key words: scoliosis, hemivertebra, child, deformity 

Figure1: Scoliosis examination of the case: Scoliosis facing left in the thoracolumbar region 
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Amaç:Amyand herni inflame olsun ya da olmasın fıtık kesesi içinde apendiks vermiformisin bulunmasıdır. 

Claudius Amyand tarafından ilk olarak 11 yaşındaki erkek hastada inguinal herni kesesinde perfore appendiksin 

varlığı olarak tanımlamıştır. Amyand herninin görülme sıklığı yaklaşık %0.1’dir. Akut apandisit ile birlikte 

görülme oranı ise oldukça nadirdir ve bu oran %0.01'dir. Amyand herninin Losanoff ve Basson sınıflandırmasına 

göre 4 tipi mevcuttur. Bizim vakamızda olduğu gibi inguinal herni ve lokalize akut apandisit birlikteliği  Tip 2 

Amyand herni olarak tanımlanmıştır. Bu yazıda oldukça nadir görülen, 55 yaşında erkek hastada, apandiksin 

akut ve inflame olduğu Amyand herni vakasını sunduk. 

Olgu: 55 yaşında erkek hasta sağ kasıkta ağrı ve şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. İnkarse herni 

öntanısıyla opere edildi. Operasyonda herni kesesi içerisinde akut apandisit olduğu görüldü. Apendektomi ve 

mesh herniorafi ameliyatı yapıldı. Postoperatif komplikasyon gelişmeyen hasta şifa ile taburcu edildi. Patoloji 

sonucu akut apandisit ile uyumlu geldi. 

Tartışma: Amyand herninin preoperatif tanısı zordur. Fıtık kesesi içinde inflame apendiks ancak kese açıldıktan 

sonra tespit edilebilir. Çünkü; hastanın anamnez ve fizik muayenesindeki bulgular daha çok bir inkarsere herni 

vakasını bize düşündürür. Bilgisayarlı tomografi, preoperatif teşhis koymanın belki de tek yoludur ancak 

inkarsere hernilerde bilgisayarlı tomografi rutinde uygulanan bir yöntem değildir. Amyand herni için geçerli olan 

genel kabul görmüş tedavi algoritması; esas olarak apandiksin fıtık kesesi içindeki durumuna bağlıdır. Tedavi 

seçeneği olarak ise apendektomi ve primer fıtık onarımıdır. Herni onarımında mesh uygulamasına ilişkin 

tartışmalar mevcuttur. Herni onarımında sentetik greftler kullanılabilir ancak süpüratif enflamasyon, perforasyon 

gibi kontaminasyonun olduğu ve bu materyallerin yara enfeksiyonu riskini arttırmasına  yol açabilmeleri 

nedeniyle anatomik onarım tercih edilmektedir. Bizim vakamızda perforasyon ve süpürasyon olmadığı için 

meshli onarımı tercih ettik. 

Sonuç: Amyand herni nadir bir inguinal herni çeşitidir. Hayatı tehdit edici olabilir. Preoperatif tanınması zordur 

ve tedavisi acil girişim gerektirir. 

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, Amyand herni, İnkarsere herni 

 

Resim: İnguinal herni kesesi içerisindeki akut apandisit. 
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A RARE CASE OF INGUİNAL HERNİA: AMYAND'S HERNİA 

 

Introduction: Amyand hernia, whether or not the inflammation of the hernia sac in the appendix vermiformis is 

found.. The incidence of amyand hernia is approximately 0.1%. The incidence of acute appendicitis is very rare 

(0.01%). Amyand hernia according to the classification of Losanoff and Basson; 4 types are available. As in our 

case, inguinal hernia and localized acute appendicitis were classified as Type 2 Amyand hernia. In this article, 

we present a case of Amyand's hernia which is acute and inflamed of appendiks in a 55 years old male patient. 

Case: A 55-year-old male patient was admitted to our clinic with pain and swelling in the right groin. He was 

operated on for suspicion of incarcerated hernia. Acute appendicitis was seen in the hernia sac. Appendectomy 

and mesh hernioraphy were performed. The patient did not develop postoperative complications and was 

discharged with cure. Pathology results were consistent with acute appendicitis. 

Discussion: Preoperative diagnosis of amyand hernia is difficult. Infiltration in the hernia sac can only be 

detected after opening the sac. Because the findings of the patient's history and physical examination suggest a 

case of incarcerated hernia. Computed tomography is perhaps the only way to establish preoperative diagnosis, 

but computed tomography is not a routine procedure in incarcerated hernias. Generally accepted treatment 

algorithm applicable to Amyand's hernia; mainly depends on the condition of the appendix in the hernia sac. 

Appendectomy and primary hernia repair as a treatment option. There are discussions about mesh application in 

hernia repair. Synthetic grafts can be used in hernia repair, but anatomic repair is preferred because 

contamination such as suppurative inflammation, perforation, and these materials can increase the risk of wound 

infection. In our case, we preferred mesh repair because there was no perforation and suppuration. 

Conclusion: Amyand hernia is a rare inguinal hernia. It could be life-threatening. Preoperative diagnosis is 

difficult and treatment requires urgent operation. 

Keywords: Acute appendicitis, Amyand's hernia, Incarcerated hernia 
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İNGUİNOSKROTAL MESANE HERNİSİ: OLGU SUNUMU 
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**
 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji bölümü, Van 

 

Amaç: İnguinoskrotal  mesane hernisi nadir olup görülme sıklığı ortalama %1 -4 civarındadır. Genelikle 50 

yaşından büyük,fazla kilolu erkek hastalarda görülür. Genelikle spesifik sempton olmadan gelişir . Bu nedenle 

vakaların %10’u  preoperatif  ve %20 ‘si girişim sırasında farkedilir. Klinik bulgular hastadan hastaya farklılık 

gösterir.  Preoperatif tanısı, ameliyat sırasında mesane yaralanmasını önlemek açısından çok önemlidir. Biz bu 

yazıda inguinoskrotal mesane herni vakasının kontrastlı batın bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularını sunmayı 

amaçladık. 

Olgu: 64 yaşındaki erkek hasta, 10-12 aydır sol kasıkta aralıklarla ortaya çıkan şişlik, sık sık veya acil idrara 

çıkma ihtiyacı, geceleri artan idrara çıkma sıklığı, idrara çıkma zorluğu, zayıf idrar akışı veya idrar yapmada 

duraklama ve şikayetleri ile başvurduğu üroloji polikliniğinden ultrason (usg) ve bt istemi ile kliniğimize 

yönlendirildi. Çekilen kontrastlı batın bilgisayarlı tomografi’de;Prostat boyutlarında artış 

(44,7x48,7x50,8mm=60,8cc,Bening Prostat hiperplazisi (BPH)) ve mesaneye indentasyon mevcuttu. Solda 

mesane anterolateral kesiminde, sol  inguinal kanala ve skrotuma uzanan herni görünümü  ile birlikte yağlı doku 

hernisi mevcuttu. Ayrıca sol üreter ve böbrek kalisiyel sistemde orta derecede hidronefroz saptandı. Hastaya 

inguinoskrotal mesane henisi tanısı konulup hasta ilgili kliniğe yönlendirildi.  

Tartışma: Mesane ile ilgili inguinoskrotal herniler nadirdir. Genelikle defektle ilişkili olan ve intrabdominal 

basınçı artıran kronik BPH inguinoskrotal hernilerin ortaya çıkmasında bir risk faktörüdür. Etyolojisinde nadir 

de olsa cerrahi komplikasyonlar yer almaktadır. İnguinal herni tanısı için rutin olarak görüntüleme 

önerilmemektedir. Bununla birlikte,herhangi bir şüphe varsa,cerrahi bir tedavi gerektiriyorsa görüntüleme 

önerilir. İlk olarak; daha fazla görünülemeden kaçınmak için usg tetkiki önerilmektedir. Ancak usg de mesane 

hernisi tanısı koymak her zaman mümkün olmadığından tanısal duyarlılığı daha fazla olan kontrastlı BT tetkiki 

yapılmalıdır. Radyolojik görüntüleme  ile inguinal herni kesesinde mesane varlığının doğrulanması ile tanı konur 

ve cerrahi girişim öncesi olası mesane yaralanmasının önlenmesi açısından yol gösterici olur. 

Sonuç: Tüm yaşlı hastalarda inguinoskrostal fıtıklarda,  ameliyat sırasında mesane  yaralanma olasılığını 

azaltmak için, preoperatif kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Mesane hernisi, İnguinoskrotal herni, Bilgisayarlı Tomografi 

 
Resim :Koronal reformat kontraslı BT inguinoskrotal mesane hernisi. Mesane (mavi yıldız ).duvar kalınlaşması 

ve inguinoskrotal herni (mavi ok ).herniye mesane (beyaz yıldız). 

PS-321 

INGUINOSKROTAL BLADDER HERNIA:CASE REPORT 
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Introduction and Aim: 

Inguinoscrotal hernias with bladder herniation are rare, with incidence of 1 to 4%.It usually develops without 

specific symptoms that’s why it is discovered in less than 10% of cases prior to an operation and less than 20% 

during surgical intervention .Clinical presentations are very different from one patient to another but symptoms 

generally include inguinal pain or swelling associated with voiding or storage lower urinary tract symptoms 

(LUTS) directly linked to the inguinal bladder hernia or antecedent of prostate hyperplasia. 

Otherwise, an inguinal swelling alone, not necessarily painful, can be observed. In most cases, the ISH of the 

bladder occurs in overweight men older than 50 years .Preoperative diagnosis is very important to prevent 

bladder injury during surgery.The aim of this study is to determine the computer tomography findings of 

inguinoscrotal bladder hernia. 

Materials and Methods 

Male patient aged 64 years presented to radyology department with history of an intermittent swelling in the left 

groin, Frequent or urgent need to urinate,Increased frequency of urination at night,Difficulty starting 

urination ,Weak urine stream or a stream that stops and starts and double micturition (desire to void twice within 

a short time interval)  for 10 to 12 months. 

Findings 

Contrast-enhanced abdominal computed tomography;İncrease in prostate size 

(44,7x48,7x50,8mm=60,8cc,Benign Prostatic Hyperplasia(BPH)) and there was indentation in the bladder (Fig. 

1).Left ureter and renal calyceal system revealed hydronephrosis with inguinoscrotal bladder and fatty tissue 

hernia (Fig. 2-5). 

Discussion: 

Inguinoscrotal hernias involving the bladder are a rare entity.Chronic BPH, often associated with this defect and 

increasing the abdominal pressure, is certainly a risk factor of the occurrence of this pathology. Its clinical 

presentation is classical with the same signs than inguinal hernia with only digestive structures but a size 

reduction after voiding has to suggest the presence of the bladder in the hernia sac.Nevertheless if there is any 

doubt, we recommend an imaging if a surgical management is expected. In first intention, CT-scan with contrast 

must be realized to prevent from several imaging and we know that CT-scan has better sensitivity for this 

pathology.With this imaging, inguinal hernia is the guideline for the verification of bladder presence and for 

predicting possible bladder injury. 

Conclusion: 

In all elderly patients, preoperative thorough evaluation is required to reduce the likelihood of bladder injury 

during surgery  
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DE QUERVAIN TENOSİNOVİTİ OLAN OLGUDA HAREKETLE 

MOBİLİZASYON TEKNİĞİNİN REHABİLİTASYON SONUÇLARI 

*
 İsmail Ceylan, ** Gülşah Özsoy, 
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 İsmail Özsoy,

 *
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 

**
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Kırşehir 

 

Amaç: De Quervain sendromlu olguda hareketle mobilizasyon (MWM) tekniğinin iyileşme parametreleri 

üzerine etkisi araştırılmıştır.  

Olgu: 33 yaşında sağ eli dominant olan kadın olgu 8 aydır sağ el bileğinde sürekli ağrı şikayetiyle kliniğimize 

başvurmuş ve De Quervan tenosinoviti tanısı almıştı. Olgunun bu süreçte dokuma tezgahında yoğun bir şekilde 

çalıştığı öğrenildi. Tedavinin ilk günü yapılan ölçümlerde kavrama kuvveti sağ el 19 kg, sol el 25 kg; lateral 

tutuş kavrama kuvveti sağ el 4 kg, sol el 8 kg; sağ başparmak metakarpofalangeal eklem normal eklem hareket 

açıklığı 60 derece fleksiyon, tam ekstansiyon; interfalangeal eklem normal eklem hareket açıklığı 60 derece 

fleksiyon, tam ekstansiyon; ağrı ise Görsel Analog Skalaya göre aktivitede 8, istirahatte 6 olarak ölçüldü. İlk 

seansta hasta MWM açısından değerlendirildi ve el bileği sürekli lateral mobilizasyon ile birlikte radyal 

deviasyon paterninde hastanın ağrısının geçtiği saptandı. Hastaya 5 seans MWM (2x10 tekrar), Konvansiyonel 

TENS ve kinezyobantlama uygulandı (ardışık 5 gün). Beşinci seans sonunda yapılan ölçümlerde ise kavrama 

kuvveti sağ el 23 kg, sol el 23 kg; ikili lateral tutuş sağ el 6 kg, sol el 7 kg; sağ başparmak metakarpofalangeal 

eklem normal eklem hareket açıklığı 70 derece fleksiyon, tam ekstansiyon; interfalangeal eklem normal eklem 

hareket açıklığı 75 derece fleksiyon, tam ekstansiyon; ağrı ise Görsel Analog Skalaya göre aktivitede 5, 

istirahatte 0 olarak ölçüldü.  

Tartışma: MWM tekniği uygulanan olguda erken dönemde kavrama kuvveti, normal eklem hareketi ve ağrı 

düzeyinde belirgin bir iyileşme görülmüştür. 

Sonuç: De Quervain Sendromlu bireylerde MWM tekniğinin etkilerini inceleyen, daha çok sayıda olgunun yer 

aldığı çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Anahtar Kelimeler: Hareketle mobilizasyon, De Quervain tenosinoviti, el rehabilitasyonu 

PS-327 

REHABILITATION RESULTS OF MOBILIZATION WITH 

MOVEMENT TECHNIQUE IN A CASE WITH DE QUERVAIN 

TENOSYNOVITIS 

 
Objective: The effect of mobilization with movement (MWM) technique on recovery parameters in a case with 

De Quervain syndrome was investigated.  

Case: A 33-year-old right-handed female was referred to our clinic with the complaint of persistent pain in her 

right wrist for 8 months and was diagnosed with the De Quervain tenosynovitis. It was learned that the case 

worked intensively on weaving loom in this period. On the first day of the therapy session, the gripping strength 

of the right hand was 19 kg and of the left hand 25 kg; lateral gripping strength of the right hand was 4 kg and of 

the left hand 8 kg;    range of motion of right thumb metacarpophalangeal joint was 60 degrees flexion and full 

extension; range of motion of interphalangeal joint was 60 degrees flexion and full extension; according to 

Visual Analog Scale pain was measured as 8 in activity and 6 in rest. On the first therapy session, the patient was 

evaluated for MWM and the patient's pain was improved in the active radial deviation pattern with sustained 

lateral mobilization of the wrist. As treatment, five sessions of MWM (2x10 repeat), Conventional TENS and 

kinesiotaping were performed (5 days consecutive). At the end of the fifth therapy session measurements were 

performed, the gripping strength at the right hand was 23 kg and at the left hand 23 kg; lateral gripping force at 

the right hand was 6 kg and at the left hand 7 kg; range of motion of right thumb metacarpophalangeal joint was 

70 degrees flexion and full extension; range of motion of interphalangeal joint was 75 degrees flexion and full 
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extension; according to Visual Analog Scale pain was measured as 5 in activity and 0 in rest.  

Discussion: In this case that treated with MWM technique, a significantly improvement of grip strength, range 

of motion and pain level was seen in the early period. 

Conclusion: There is a need for more studies investigating the effects of MWM technique in De Quervain 

syndrome. 

Key Words: Movement with mobilization, De Quervain tenosynovitis, hand rehabilitation 
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THE İMPORTANCE OF FOLİC ACİD PRODUCED BY PROBİOTİC 

BACTERİA 
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Kirsehir 
**

Kirsehir Ahi Evran University, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Kirsehir 

 

Probiotic bacteria, belonging to the genera, Lactobacillus and Bifidobacterium, include the host of vitamin 

production. The function of the probiotic bacteria, which can be added to foods or consumed as pharmaceutical 

products, includes the reduction of potential pathogenic bacteria and/or harmful metabolites in the intestine and 

the normalization of gastrointestinal functions modulating immunological parameters, intestinal permeability 

and bacterial translocation, or providing bioactive or otherwise regulatory metabolites [1]. Furthermore, the 

production of vitamins has been claimed among the causal relationships of the healthy benefits of probiotics. 

Folates represent an essential nutrition component in the human diet, being involved in many metabolic 

pathways. The daily recommended intake as approved in the European Union is 400 μg/day for adults [2,3]. 

Efficiency of DNA replication, repair and methylation are affected by folate, therefore high amounts of folate are 

required by fast proliferating cells such as leucocytes, erythrocytes and enterocytes [3]. Epidemiological studies 

indicated that folate deficiency is often associated with increased risk of breast cancer and that low folate 

homeostasis may induce hypomethylation of DNA, thereby promoting cancer on the proliferating cells of the 

colorectal mucosa that supports rapid and continuous renewal of the epithelium. Furthermore, increased folate 

intake is recommended also for patients with inflammatory bowel diseases, contributing to regulation of rectal 

cell turnover [4]. 

Key words: Probiotic, Lactobacillus, Folic acid  
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PS-360 

BATINDA ASİT, NÖBET VE BAKTERİYEL SEPSİS KLİNİĞİ İLE 

SEYREDEN PARECHOVİRÜS PNÖMONİSİ 

Bahri Elmas, Gizem Ay, Öner Özdemir 

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ABD, Sakarya 

 

Amaç: Solunum yolu enfeksiyonları tüm dünyada çocukluk çağında önemli derecede morbidite ve mortalite 

nedenidirler. En sık etken virüslerdir. Parechovirus çocuklarda viral menenjit, ensefalit, solunum yolu 

enfeksiyonları ve özellikle altı aydan küçük çocuklarda bakteriyel sepsis benzeri uzamış yüksek ateş yapabilir. 

Bu yazıda ağır alt solunum yolu enfeksiyonu, batında asit ve nöbet nedeniyle çocuk yoğun bakımda takip edilen 

ve viral PCR incelemesinde Parechovirüs saptanan üç aylık erkek hasta nadir görülmesi nedeni ile sunulmuştur. 

Olgu: Hırıltılı solunum ve nefes almada zorluk şikayetleriyle acil servise başvuran üç aylık erkek hasta solunum 

sıkıntısı olması nedeniyle yoğun bakıma yatırıldı. Yatış esnasında bakılan tetkiklerde lökosit sayısı 7260/mm
3
, 

CRP <3.13 mg/L, procalcitonin 0.09 ng/ml olan hastanın akciğer grafisinde bilateral parakardiyak infiltrasyon 

görüldü. Solunum sıkıntısı artan hasta mekanik ventilatöre bağlandı. Ampirik antibiyotik tedavisi başlanan 

hastanın kan kültüründe üreme olmadı ve viral PCR incelemesinde parechovirüs saptandı. Takibinde taşikardi ve 

hepatomegalisi olan hastaya yapılan ekokardiyografi normal olarak değerlendirildi. Batında distansiyon 

nedeniyle yapılan batın ultrasonografide asit sapması üzerine parasentez uygulandı ve transüda vasfında asit 

sıvısı saptandı. Takibinde jeneralize nöbet geçiren hastaya antiepileptik başlandı.  Elektroensefalografi 

incelemesi normal bulundu. Yatışın onuncu gününde hasta ekstübe edilerek noninvaziv ventilasyona alındı. 

Takiplerinde oksijen ihtiyacı azalan hasta yatışının on yedinci gününde taburcu edildi. 

Sonuç: Bir yaş altındaki pnömonili çocuklarda bakteriyel sepsisi taklit eden ve serözit ve nöbet gibi farklı 

kliniklerle seyredebilen nadir viral etkenlerden parechovirüs de düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Parechovirus, batında asit, nöbet 

PS-360 

PARECHOVIRUS PNEUMONIA THAT OCCURS WITH ABDOMINAL 

ACID, SEIZURE AND BACTERIAL SEPSIS LIKE CLINICAL 

PICTURE 

 

Aim: Respiratory tract infections are the causes of significant morbidity and mortality during childhood all 

around the world. The most frequent agents are viruses. Parechovirus may cause viral meningitis , encefalitis, 

respiratory tract infections in children and bacterial sepsis-like prolonged fever especially among children 

younger than six months. In this case report, because it is seen rarely, we present three months old male patient 

who was detected Parechovirus in viral PCR and being observed in pediatric intensive care unit (PICU) because 

of severe lower respiratory tract infection, abdominal acid and seizure. 

Case: Three months-old male patient who applied to  emergency service with wheezy respiration and difficulty 

in breathing was interned in PICU because of having respiratory distress. In the examinations just after the 

hospitalization leucocyte count was found 7260/mm3, CRP <3.13 mg/L, procalcitonin 0.09 ng/ml and 

paracardiac infiltration was detected in the chest X-ray. The patient whose respiratory distress increased was 

placed on mechanical ventilator. The blood culture was found negative and Parechovirus was detected in viral 

PCR while the patient was receiving empiric antibiotic treatment. In the follow-up, echocardiography was 

performed to the patient because of tachycardia and hepatomegalia and was reported as normal.  

Abdominal distension was developed and in abdominal ultrasound ascites was found. Paracentesis was applied 

and ascitic fluid classified as transudate. Afterwards, antiepileptic was initiated because of generalized seizure 
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occurred. Electroencephalography was reported normal. After his ten day long stay in PICU the patient was 

extubated and put into non-invasive ventilation. The patient whose need for oxygen diminished was discharged 

after seventeen days of hospitalization. 

Conclusion: As a rare agent, Parechovirus imitating bacterial sepsis and being able to progresses in various 

clinics like serositis and seizure should also be considered in children younger than twelve months with 

pneumonia. 

Key Words: Parechovirus, abdominal ascite, seizure 
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İZOTRETİNOİN KULLANIMINA SEKONDER GELİŞEN 

SAKROİLEİT: OLGU SUNUMU 
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Rehabilitasyon Kliniği, Kırşehir 

 

Amaç: Kliniğimize inflamatuar bel ağrısı şikayeti ile başvuran ve öyküsünde izotretinoin kullanımı olan bir 

olguyu sunmaktır.  

Olgu: 36 yaşında kadın hasta, sinsi başlangıçlı bel ağrısı şikayetiyle başvurdu. Ağrısı yaklaşık 5-6 hafta önce 

başlamıştı, inflamatuar karakterde idi. Ara ara gece ağrısı da oluyordu. Sabah tutukluğu 10 dakika sürüyordu. 

Herhangi bir eklem şikayeti yoktu. Hasta akne vulgaris için 3 aydır oral izotretinoin kullanıyordu. Hastanın fizik 

muayenesinde bel hareketleri açık-ağrılı, lomber lordoz düzleşmişti. Her iki sakroiliak eklem palpasyonla ağrılı 

idi ve sakroiliak germe testleri pozitifti. Diğer kas iskeket sistemi muayenesi normaldi. Hastanın rutin kan 

tetkikleri normal sınırlardaydı. Romatoid faktör, HLA-B27 ve brusella aglütinasyon testleri negatifti. X-Ray 

grafide her iki sakroiliak eklemde şüpheli genişleme vardı. Sakroliak MRG tetkikinde bilateral sakroiliak 

eklemler çevresindeki kemik iliği ödemi aktif sakroileit lehine yorumlandı. Hastaya oral izotretinoin tedavisine 

sekonder gelişen akut sakroileit tanısı kondu. Hasta dermatoloji ile konsülte edildi ve oral izotretinoin tedavisi 

kesildi ve nonsteroid antiinflamatuar ilaç başlandı. Bel  koruma yöntemleri öğretildi. Hastanın bir ay sonraki 

kontrolünde ağrısında belirgin azalma olmuştu. Hasta 3 ay sonra kontrole çağrıldı.  

Tartışma: Şiddetli nodülokistik ve sistemik antibiyotik tedavilerine dirençli aknede kullanılan oral izotretinoin 

bir sentetik A vitamini türevidir. Oral izotretinoinin başlıca yan etkileri mukokutanöz ve okülerdir. Ayrıca, oral 

izotretinoinin başta artrit ve miyalji olmak üzere kas iskelet sistemi üzerine yan etkileri olduğu da gösterilmiştir. 

Akne vulgarisli hastalarda oral izotretinoin kullanımına bağlı rapor edilen akut sakroileit olgusu sayısı azdır. Bu 

olgu sunumu ile bel ve/veya kalça ağrısı ile FTR polikliniklerine başvuran hastalarda ilaç kullanımı sonrası 

görülebilen klinik durumlardan birine dikkat çekilmek istenmiştir.  

Sonuç: İnflamatuar bel ağrısı yakınması ile başvuran hastalar kullandıkları ilaçlar açısından dikkatli 

değerlendirilmelidir. Dermatoloji polikliniklerinde oral izotretinoin başlanan hastalar olası bel, kalça, sırt, topuk 

ve eklem ağrısı olabileceği yönünde bilgilendirilmelidir. Bu şikayetleri başlayan hastalar fiziyatri ya da 

romatoloji uzmanına yönlendirilmedir.  

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, sakroileit, izotretinoin, akne vulgaris 

PS-362 

SACROILITIS SECONDARY TO USE OF ISOTRETINOIN: A CASE 

REPORT 

 

Introduction: To present a patient who was admitted to our clinic with a complaint of inflammatory low back 

pain and had a history of isotretinoin use. 

Case: A 36-year-old female patient was admitted with complaints of insipid onset of low back pain. The pain 

started about 5-6 weeks ago and had inflammatory nature. There was occasional pain at night. Morning stiffness 

lasted 10 minutes. There was no joint complaints. The patient was using oral isotretinoin for 3 months for acne 

vulgaris. In her physical examination, lomber range of movements were painful, the lumbar lordosis was 

flattened. Both sacroiliac joints were painful with palpation and  sacroiliac stretch tests were positive. Other 
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musculoskeletal system examination was normal. Routine blood tests were normal. Rheumatoid factor, HLA-

B27 and brucella agglutination tests were negative. X-Ray radiography revealed suspicious expansion of both 

sacroiliac joints. In sacroiliac MRI, the bone marrow edema around bilateral sacroiliac joints was interpreted in 

favor of active sacroiliitis. The patient was diagnosed with acute sacroileitis secondary to oral isotretinoin 

treatment. The patient was consulted with dermatology and oral isotretinoin treatment was discontinued and 

nonsteroidal antiinflammatory drug was prescribed. Low back protection methods were taught. One month later, 

the patient had a significant decrease in pain. The patient was called for control after 3 months. 

Discussion: Oral isotretinoin is a synthetic vitamin A derivative used for the treatment of severe nodulocystic 

acne resistant to systemic antibiotic therapies. The main side effects of oral isotretinoin are mucocutaneous and 

ocular. In addition, oral isotretinoin has been shown to have side effects on musculoskeletal system, especially 

arthritis and myalgia. There are few cases of acute sacroiliitis reported due to oral isotretinoin use in patients 

with acne vulgaris. In this case report, it was aimed to draw attention to one of the clinical conditions observed 

after the use of medications in patients who applied to the PMR clinics with back and/or hip pain. 

Conclusion: Patients presenting with inflammatory back pain should be evaluated carefully for the drugs they 

use. Patients on oral isotretinoin treatment in the dermatology outpatient clinics should be informed that possible 

low back, hip, back, heel and joint pain may be present. Patients who have these complaints must be referred to 

the physiatrists or rheumatologists. 

Keywords: Low back pain, sacroiliitis, isotretinoin, acne vulgaris  
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PS-367 

CAN NEUTROPHIL TO LYMPHOCYTE RATIO AND MONOCYTE TO 

LYMPHOCYTE RATIO CONTRIBUTE TO DIAGNOSIS OF CHILDHOOD 

TUBERCULOSIS ? 

Şefika Elmas Bozdemir* 

Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD* 

 

Background: The neutrophil lymphocyte ratio (NLR) and monocyte to lymphocyte ratio (MLR) are useful 

biomarkers of inflammation used to evaluate bacteremia, disease activity, recurrence rate, surveillance and 

prognosis in many diseases. In this study, we evaluated the NLR and MLR of 92 children with tuberculosis 

disease versus 45 healthy children to show whether they can be used as inflammation markers like eritrocyte 

sedimentation rate (ESR) and C-reactive protein (CRP).  

Objective: The aim of this study was to evaluate the predictive role of NLR and MLR in the diagnosis of 

children with tuberculosis disease. 

Study Design:  Retrospective case-control study. 

Materials and Methods: In this retrospective study, we reviewed hospital-records of 92 children with 

tuberculosis disease in the two biggest hospitals of Bursa, Yüksek İhtisas Education and Research Hospital and 

Dortcelik Children’s Hospital between January 2015 and January 2019. We compared the hematological 

parameters; NLR and MLR values of 92 tuberculosis patients with 45 healthy control children. Also, the well 

known inflammation markers; ESR and CRP were compared between tuberculosis patients and control group.  

Results: We found significant difference among NLR and MLR values between the tuberculosis and control 

group (p < 0.001). A cut off value of NLR >1.41was optimal for discriminating patients with tuberculosis disease 

from controls (sensitivity 75%, specifity 82.2%, positive predictive value 89.6%, negative predictive value 

61.7%). A cut off value of MLR>0.22 was optimal for discriminating patients with tuberculosis disease from 

controls (sensitivity 50%, specifity 91.1%, positive predictive value 93.3%, negative predictive value 53.2%). 

Conclusion: NLR and MLR can both be useful markers of inflammation in diagnosing childhood tuberculosis 

disease. Prospective and more comprehensive studies are needed to make a clearer decision.  

Keywords: tuberculosis disease, child, neutrophil to lymphocyte ratio, monocyte to lymphocyte ratio 
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PS-374 

HEMŞİRELİK LİSANS EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN 

YAŞLI BİREYLERE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ 

Gizem Deniz BÜYÜKSOY*, Hilal SEKİ ÖZ*, Didem AYHAN
** 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 

**Bandırma On Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

Amaç: Kesitsel tipteki araştırmanın amacı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda, hemşirelik 

lisans eğitiminin öğrenci hemşirelerin yaşlı bireylere karşı tutumuna etkisini belirlemektir.  

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 

Hemşirelik bölümü birinci ve dördüncü sınıfta okuyan toplam 388 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya 

başlamadan önce etik kurul izni, kurum izni ve öğrencilere araştırmanın amacı açıklanarak sözlü onamları 

alınmıştır. Araştırma; okula devamsızlık, araştırmaya katılmak istememe gibi nedenlerden dolayı 11 Şubat-15 

Mart 2019 tarihleri arasında ulaşılan 275 öğrenci ile tamamlanmıştır. Araştırmanın verileri sosyodemografik 

özelliklerin sorgulandığı anket formu ve yaşlı bireylere karşı tutum ölçeği ile toplanmıştır. Bulgular: 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,10±1,88 olup, %64,7’si kadındır. Öğrencilerin %44,4’ü 

birinci, %55,6’sı dördüncü sınıfta okumaktadır. Öğrencilerin %85,1’i yetiştiği aile tipinin çekirdek aile, %76,4’ü 

yetiştiği sosyal çevrenin kent olduğunu ve öğrencilerin %41,5’i ailesinde birlikte yaşadıkları bir yaşlı birey 

olduğunu ifade etmiştir. Birinci sınıfta okuyan öğrencilerin olumlu tutum puan ortalaması 50,99±7,83, olumsuz 

puan ortalaması 40,05±7,35; dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerin olumlu tutum puanı 52,61±7,62, olumsuz 

tutum puanı 37,79±7,99 olup tüm öğrencilerin yaşlı bireye karşı olumlu tutum gösterdikleri söylenebilir. Sınıflar 

arası karşılaştırma yapıldığında olumlu tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. (p>0,05) 

Bununla birlikte dördüncü sınıf öğrencilerinin olumsuz tutum puanı birinci sınıflardan daha düşük olup birinci 

ve dördüncü sınıf öğrencilerinin olumsuz tutumları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. (p<0,05)  

Sonuç: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre hemşirelik eğitiminin öğrencilerde yaşlı bireylere yönelik 

olumsuz tutumu azalttığı, olumlu tutumda önemli bir değişiklik yaratmadığı söylenebilir. Bu sonuçlar 

doğrultusunda; hemşirelik eğitiminde hem teorik hem de uygulama alanında yaşlı sağlığı ile ilgili konulara daha 

fazla yer verilmesi önerilir. 

Anahtar Kelimeler: yaşlı birey, hemşirelik öğrencisi, lisans eğitimi 

PS-374 

THE EFFECT OF NURSING UNDERGRADUATE EDUCATION ON 

THE STUDENT NURSES'S ATTITUDE FOR ELDERLY INDIVIDUALS 

 

Objective: The aim of this cross-sectional study was to determine the effect of nursing undergraduate education 

at Ahi Evran University School of Health in Kırşehir on the attitude of student nurses towards older individuals. 

Material and Method: The study group of the study consisted of 388 students in the first and fourth year of the 

Nursing Department of the Ahi Evran University School of Health in Kırşehir. Before starting the study, the 

ethics committee permission, institution permission and the students were given the verbal consent by explaining 

the purpose of the research. Research; For the reasons such as absenteeism, not wanting to participate in the 

research, it was completed with 275 students between 11 February and 15 March 2019. The data of the study 

were collected with a questionnaire and socio-demographic characteristics questionnaire. 

Results: The mean age of the students was 21,10 ± 1,88 and 64,7% of them were female. 44.4% of the students 

were in first grade, 55.6% in fourth grade. 85.1% of the students stated that the type of family in which they 

were raised was nuclear family, 76.4% of them were living in the social environment and 41.5% of the students 

were elderly people in their family. The positive attitude score of the first year students was 50,99 ± 7,83, and 

the negative point average was 40,05 ± 7,35; In the fourth grade, the positive attitude score of the students was 
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52.61 ± 7.62, and the negative attitude point was 37.79 ± 7.99. There is no statistically significant difference 

between the positive attitude scores when comparing between classes. (p> 0,05) However, the negative attitude 

score of the fourth grade students is lower than the first grade and the difference between the negative attitudes 

of the first and fourth grade students is statistically significant. (p <0,05)  

Conclusion: According to the findings of the study, it can be said that nursing education decreases the negative 

attitude towards elderly people and does not create a significant change in the positive attitude. According to 

these results; In nursing education, it is recommended to include more issues related to elderly health in both 

theoretical and application fields. 

Keywords: elderly person, nursing student, undergraduate education 
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PS-376 

PEDİOCOCCUS SUŞLARININ VANKOMİSİNE DİRENÇLİ 

ENTEROKOK İZOLATLARINDA İN VİTRO ANTAGONİSTİK 

AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 

Ergin KARİPTAŞ*, Şener TULUMOĞLU**, İlker DEVRİM**, Ömer ŞİMŞEK***, Üyesi Esin 

KIRAY***
 

*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, Kırşehir 

**
Dr. Behçet Uz Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 

*** Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Denizli 

****Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Kırşehir 

 

Giriş: Laktik asit bakterileri doğada, insan, hayvan ve gıdalarda bulunan yararlı mikroorganizmalardır. 

Probiyotik olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Pediokokkiler gıda ve hayvancılık mikrobiyolojisi bağlamında 

faydalı mikroorganizmalar olarak bilinir ve probiyotik olarak kullanılabilir. Pediococcus proteolitik tedaviler, 

bazı antimikrobiyal peptid (pediosin) ve antimikrobiyal spektrum üretim kapasitesi gibi çeşitli özellikleri 

nedeniyle çok önemli olarak kabul edilirler. Vankomisine dirençli enterokoklar (VRE) hızla yayılmakta ve 

dünyanın birçok ülkesinde büyük bir sorun haline gelmiştir. Araştırmacılar gastrointestinal VRE 

kolonizasyonunun önlenmesi için probiyotik kullanımına yönelik daha yeni stratejiler geliştirmeye 

odaklanmışlardır. 

Materyal ve method: İki Pediococcus (Pediococcus acidilactici C4 ve Pediococcus acidilactici C69) suşunun 

probiyotik özelliklerini değerlendirmek için in vitro sistematik prosedürler kullanılmıştır. Sonuçlar, tüm 

potansiyel probiyotik bakterilerin pH 2.5 ve 3.0'da yüksek düzeyde hayatta kaldığını gösterdi. Pediococcus 

suşları, oksalik asidin çeşitli seviyelerinde (% 0.3 ve % 0.5) büyüme gösterememişlerdir. Antagonistik 

aktivitenin varlığını incelemek için Pediococcus suşlarının süpernatanları Enterococcus faecium'un (VRE) klinik 

izolatları üzerinde test edilmiştir.  

Bulgular: Pediococcus acidilactici C4 ve C 69 suşlarının in vitro koşullarda antagonistik etkiler yarattığı 

bulunmuştur. Pediococcus acidilactici C4 ve Pediococcus acidilactici C69 suşları, yüksek pH seviyelerinde 

VRE kolonileri üzerindeki inhibitör etkilerini korumuşlardır.  

Sonuç: Bu çalışma, Pediococcus türlerinin VRE kolonizasyonunu ortadan kaldırmak için hedef probiyotik 

bakteri olabileceğini göstermiştir. Bundan sonra yapılacak in vitro çalışmalar, bu probiyotik bakterilerin VRE 

(Vankomisine dirençli enterokoklar) kolonize edilmiş hastalarda etkilerini göstermek için faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pediococcus, Antagonistic activty, Bacteriocin, Enterococcus faecium (VRE) 

PS-376 

STUDY OF THE IN VİTRO ANTAGONİSTİC ACTİVİTY OF 

PEDIOCOCCUS STRAINS ON VANCOMYCIN-RESISTANT 

ENTEROCOCCI ISOLATES 

 

Introduction: Lactic acid bacteria are beneficial microorganisms found in nature, in humans, animals and foods. 

They are widely used as probiotics. Pediococci are known as beneficial microorganisms in the context of food 

and livestock microbiology and can be used as probiotics. Pediococcus are considered very important due to 

their various properties such as proteolytic therapies, some antimicrobial peptide (pediocin) and antimicrobial 

spectrum production capacity. Vancomycin-resistant enterococci (VRE) are rapidly spreading and have become a 

major problem in many countries of the world. Researchers have focused on developing new strategies for the 

use of probiotics to prevent gastrointestinal VRE colonization. 

Methods: In vitro systematic procedures were used to evaluate the probiotic properties of two Pediococcus 
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(Pediococcus acidilactici C4 and Pediococcus acidilactici C69) strains. Results showed that all potential 

probiotic bacteria survived on a high level at pH 2.5 and 3.0. Pediococcus strains did not show any growth at 

various levels to oxalic acid (0.3% and 0.5%). To examine the presence of antagonistic activity the supernatants 

Pediococcus strains were tested on clinical isolates of Enterococcus faecium (VRE).  

Results: Pediococcus acidilactici C4 and C 69 strains were found to have producing antagonistic effects in vitro 

conditions. Pediococcus acidilactici C4 and Pediococcus acidilactici C69 strains had protected their inhibitory 

effect on VRE colonies at the high pH levels.  

Conclusion: This study suggested that Pediococcus species could be the target probiotic bacteria for eliminating 

VRE colonization. Further in vitro studies will be useful for demonstrating the effects of these probiotic bacteria 

at VRE colonized patients. 

Key Words: Pediococcus, antagonistic activty, bacteriocin, Enterococcus faecium (VRE) 
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PS-377 

İLİMİZDE İNDİREKT HEMAGLUTİNASYON METODU İLE KİST 

HİDATİK SEROPOZİTİFLİĞİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ 

Ayşe ÖZKAÇMAZ
*
, Fikriye Milletli SEZGİN

**
, Bilal İLANBEY

***
, Kenan GÜÇLÜ

**** 

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kırşehir 

**Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A D, Kırşehir 

***Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya A D, Kırşehir 

****Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Kırşehir 

 

Amaç: Kist hidatik tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu toplumlarda endemik görülen bir zoonozdur. Tanı 

koydurucu spesifik klinik bulguların olmaması tanıda klinik bulgulardan çok serolojik ve radyolojik bulguların 

kullanılmasına yol açmıştır. Biz de bu çalışmamızda ilimizdeki kist hidatik şüpheli olgularda kist hidatik 

seropozitifliği, bu pozitifliklerin titre değerlerine göre dağılımı ve hastaların yaş, cinsiyet gibi demografik 

özeliklerini retrospektif olarak ortaya koymayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya  hastanemizin farklı kliniklerine 2014-2019 yılları arasında çeşitli şikayetler ile 

başvuran kist hidatik ön tanılı hastalardan laboratuvarımıza gönderilen 710 serum örneği dahil edilmiştir. 

Hastaların demografik özellikleri ve serum kist hidatik antikor titreleri retrospektif olarak hastane veri 

tabanından ve mikrobiyoloji laboratuvar kayıtlarından taranmıştır. Serum örneklerinde Echinococcus granulosus 

spesifik antikorlarının  kalitatif tespiti ve kantitatif tayini için Cellognost Echinococosis (Simens/Almanya) 

indirekt hemaglutinasyon  ticari kiti kullanılmıştır.  

Bulgular: 5 yıllık süreçte mikrobiyoloji laboratuvarımıza gönderilen kist hidatik ön tanılı hasta serum 

örneklerinde indirekt hemaglütinasyon yöntemi ile kist hidatik antikor taraması yapılmıştır. Çalışmaya dahil 

edilen 710 hastanın 446’sı kadın (%63) ve 264’ ü erkekti (%37). Toplam 113 serum örneğinde 1/32 ve yukarısı 

titrede antikor pozitifliği saptanmıştır. 113 hastanın yaş ortalaması 50.8 olup kadın /erkek oranı 1.69 (71/42) dur. 

Çalışmamızda kist hidatik tanısı için üretici firma önerileri doğrultusunda şüpheli kabul edilen 1/128 ve altı 

titrelerde toplam 37 vaka tespit edilmiş olup kesin pozitiflik için ikinci bir serolojik yöntem (IFT, ELISA) ile 

doğrulanması gerektiği vurgulanmıştır. Pozitiflik oranlarının titre değerlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda 

detaylandırılmıştır. 

Titre 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024 1/2048 1/4096 1/8192 Toplam 

n 3 17 17 14 12 14 8 8 20 113 

 

Sonuç: Sonuç olarak %15 lik pozitiflik oranı ülkemizde ve kist hidatik için endemik olan ülkelerde yapılan 

araştırmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Ancak önceki çalışmalar ile kıyaslandığında 

çalışmamızdaki yüksek kadın /erkek pozitiflik oranı(1.69) dikkat çekicidir. 

Anahtar kelimeler: Echinococcus granulosus, kist hidatik, indirekt hemaglütinasyon  
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PS-377 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF HYDATID CYST SEROPOSITIVITY 

IN OUR REGION BY USING INDIRECT HEMAGGLUTINATION TEST 

Introduction: Hydatid cyst disease is an endemic zoonotic disease which is more common seen in the regions in 

which agrıculture and livestock play an important role for the daily life. As the lack of spesific diagnostic clinical 

signs, diagnosis of the disease usually made based on serological and radiological findings. In this study we 

aimed to retrospectively determine the frequency of seropositivity of hydatid disease amoung the patients with a 

clinical suspicion of hydatid cyst disease, distribution of the patients according to titer levels and also analysis 

the demographic features of the patients such as age and gender. 

Methods: In this study sera samples of a total 710 patients with suspicious radiological and clinical findings of 

hydatid disease who admitted to our hospital with various complaints between 2014 and 2019, were 

retrospectively screened. The demographical features of the patients and antibody titers against to echinococcus 

granulosus in the sera of the patients were recorded from hospital data base and medical records of microbiology 

department. A  commercial kit, indirect haemagglutination test (Cellognost Echinococcosis, Siemens/Germany) 

was used to detection and to measurement of spesific antibodies against to Echinococcus granulosus in the sera 

of the patients. 

Results: During this five years period sera samples of a total of 710 patients with hydatid disease were screened 

for spesific antibodies by using indirect hemagglutination technique in our laboratory. Among these 710 patients, 

446 ones were female (63%) and 264 ones were male (37%). In a total of 113 sera samples antibody positivity 

with a titere qualor greater than 1:32 were detected. Among these 113 patients mean age was 50,8 years and 

female/male ratio was 1,69 (71/42). There were 37 samples with a titere qualor less than 1:128 which is a 

suspisious level required a correlation with a further test such as IFT or ELISA for the confirmation of the 

diagnosis according to the manifacturers’ recommendations. Positivity rates according to titer levels are detailed 

in the table below.  

Titere 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024 1/2048 1/4096 1/8192 Total 

n 3 17 17 14 12 14 8 8 20 113 

 

Conclusions: Finally a positivity rate as 15% which we detected in this study are compatible with previous 

studies which were conducted in other regions of our country and also in other countries which are also endemic 

for hydatid cystic diease. But when compared with these previous studies the higher rates females to males 

(1,69) is interesting. 

Key Words: Echinococcus granulosus, hydatic cystic disease, indirect hemagglutination 
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PS-379 

DISTAL COMMON BILE DUCT ADENOCARCINOMA 

Tuğrul Çakır, Arif Aslaner, Kemal Eyvaz, Murat Kazım Kazan 

University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Department of General Surgery, 

Antalya 

 

Aim: Distal common bile duct adenocarcinomas are usually treated with Whipple procedure. It has high 

morbidity and mortality and, indications should be carefully done, especially for elderly patients. If suitable, 

local resection may be an alternative procedure for such these patients. Here we present of a case of 80 years 

elderly man with a case of distal common bile duct adenocarcinomas that was also confirmed with the 

ultrasonography, MRCP and, ERCP was undergoing cholecystectomy, resection of the choledoc and Roux‐en‐Y 

hepaticojejunostomy and diagnosed histologically. 

Case: An 80-year-old man has admitted our general surgery clinic for evaluation of icter.  Ultrasonography, 

abdominal MRCP, and ERCP performed.  At surgery, a mass at this distal side of the common bile duct was seen. 

Cholecystectomy, total choledoc excision, and Roux‐en‐Y hepaticojejunostomy were performed. Total operation 

time was 125 minutes with a blood loss of fewer than 150 ml. There were no postoperative complications. He 

was discharged from hospital on the fifth postoperative day. He resumed her normal life without any problems, 

disease-free for 6 months. Histopathology revealed as adenocarcinoma of the distal choledoc without metastasis. 

Discussion: Whipple procedure (pancreaticoduodenectomy) is the standard surgical procedure for resection of 

distal common bile duct adenocarcinomas.  But, it has a high morbidity rate, despite recent advances in surgical 

procedures and perioperative management techniques. To determine the indications for distal common bile duct 

tumors resection, the presence of malignancy and tumor extent should be thoroughly assessed using preoperative 

imaging modalities and intraoperative exploration.  

Result: In our present case, our patient was 80 years old. So we preferred less invasive approach for him and 

performed a cholecystectomy, total choledoc excision, and Roux‐en‐Y hepaticojejunostomy. In, distal common 

bile duct adenocarcinomas, this selective local excision approach can be done easily, feasible and less invasive. 

It can be an alternative to other procedures in selected elderly patients. 

Keywords: distal common bile duct, adenocarcinoma, resection  
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PS-380 

46,XX, t(7;8)(p11.2;q22) TRANSLOKASYON TAŞIYICISI BİR OLGU 
Murat Kaya* 

*İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. Tıbbi Genetik B.D. İstanbul 

 

Amaç: Resiprokal translokasyonlar, homolog olmayan kromozomlarda oluşan kırılmalar sonrasında kırılan 

koromozom parçalarının karşılıklı şekilde değiştirilmesi ile oluşurlar. Resiprokal translokasyonlar en sık görülen 

yapısal kromozom anomalileridir. Birimimize düşük öyküsü ile başvuran çiftin periferik kanından yapılan 

sitogenetik analiz neticesinde kadın olgunun translokasyon taşıyıcısı olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda, 

saptanan bu yapısal kromozom anomalisinin klinik tablo üzerine olan etkisi tartışılmıştır. 

Olgu: 5, 6 ve 8. gebelik haftalarında 3 tane düşük öyküsü olan 3 yıllık evli çift, sitogenetik analiz için 

polikliniğimize refere edilmiştir. 28 yaşındaki kadının ve 31 yaşındaki erkeğin periferik kan lenfosit kültürü 

yapılmıştır ve GTG bantlama neticesinde erkeğin normal 46,XY karyotip özelliğinde olduğu kadının ise 

46,XX,t(7;8)(p11.2;q22) dengeli resiprokal translokasyon taşıyıcısı olduğu saptanmıştır. Tespit edilen bu 

translokasyonun de novo olup olmadığının anlaşılması için probandın babasından ve annesinden karyotip analizi  

yapılmıştır. Neticede probandın babasının resiprokal translokasyon taşıyıcısı olduğu belirlenmiştir, annesinin 

karyotip analiz sonucunun ise normal olduğu görülmüştür. 5 abortus öyküsü ve 3 sağlıklı çocuğu olan probandın 

erkek kardeşine yapılan karyotip analiz sonucunda erkek kardeşin de aynı koromzom anomalisini taşıdığı 

belirlenmiştir. Kadın olgunun diğer iki kardeşinin karyotip analiz sonucunun normal olduğu görülmüştür. 

Tartışma: Resiprokal kromozom anomalisi gibi dengeli kromozom anomali taşıyıcısı bireylerde kromozomal 

yeniden düzenlenme olmasına karşın kromozom kaybı veya fazlalığı olmamasından dolayı bu bireyler fenotipik 

olarak normaldirler. Dengeli translokasyon taşıyıcısı bireyler kromozomal olarak dengesiz gamet üretme 

açısından anlamlı oranda artmış riske sahiptirler.  

Sonuç: Ailesel dengeli resiprokal translokasyon taşıyıcısı probandın 3 tane düşük yapmasının nedeni probandın 

derivatif 7. ve 8. kromozomlarınının parsiyel trizomi veya parsiyel monozomi şeklinde aktarılmasından 

kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde translokasyon taşıyıcısı olan probandın kardeşinin düşüklerinin nedeni de 

budur. 

Anahtar Kelimeler: Resiprokal ranslokasyon, t (7; 8), Tekrarlayan düşükler 

PS-380 

A CASE WITH 46, XX, t (7; 8) (p11.2; q22) 

 
Aim: Reciprocal translocations occur when two broken off chromosome fragments from two different 

chromosomes are exchanged. Reciprocal translocations are the most common structural chromosomal 

abnormalities. In this study, the effect of a balanced reciprocal translocation anomaly found in a patient was 

discussed. 

Case Presentation: Three-year married couple with 3 abortions at 5, 6 and 8 weeks of gestation was referred to 

our outpatient clinic for cytogenetic analysis. The wife was 28 year-old and her husband was 31 year-old. 

Peripheral blood karyotyping was carried out for the couple. The karyotyping analysis of the wife revealed a 

balanced reciprocal translocation of 46,XX,t(7;8)(p11.2;q22)  whereas the husband had a normal karyotype of 

46,XY. The chromosome analysis was performed to the father and mother of the proband to determine whether 

this translocation was de novo. As a result, it was determined that the father of the proband was the reciprocal 

translocation carrier, and the result of the karyotype analysis of his mother was normal. As a result of the 

karyotype analysis performed on the brother of the proband who had 5 abortions and 3 healthy children, the 

brother was found to carry the same choromosome anomaly. The results of cytogenetic analysis of the other two 

siblings were normal. 

Discussion: Individuals with balanced chromosomal abnormalities, such as reciprocal balanced translocation, 

are phenotypically normal in general because of there is no loss or gain chromosomal material. Balanced 
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translocation carriers have a significantly increased risk of chromosomally unstable gametes. 

 Conclusion: The transfer of derivative chromosomes 7 and 8 into the gametes as partial trisomy and partial 

monosomy led to recurrent miscarriages of the proband and also her brother. 

Keywords: Reciprocal translocation; t (7; 8), Recurrent Miscarriages 
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PS-381 

GIANT GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR OF THE 

STOMACH 

Tuğrul Çakır, Arif Aslaner, Kemal Eyvaz, Murat Kazım Kazan 

University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Department of General Surgery, 

Antalya 

 

Aim: Gastrointestinal stromal tumors are the mostly seen mesenchymal tumors of the gastrointestinal system 

and mostly seen at the stomach. Here we present of a case of 71 years elderly woman with GIST at the stomach 

involving transverse colon that was also confirmed with the ultrasonography and PET CT was underwent 

surgical resection and diagnosed histologically. 

Case: A 71-year-old woman was admitted for evaluation of abdominal distension. USG and PET CT revealed. 

At surgery, a giant abdominal mass involving both distal stomach and transverse colon was seen. Subtotal 

gastrectomy, omentectomy, transverse colon resection and end-to-end anastomoses and gastroenterostomy were 

performed.  Resected specimen was sent to pathology. After discharge she resumed her normal life without any 

problems, disease free for 6 months. The histopathology was reported as GIST of the stomach.  

 Discussion: GISTs are rare mesenchymal neoplasms that arise in the wall of the gastrointestinal system. 

Asymptomatic in smaller diameters but, giant GISTs may cause abdominal pain, abdominal distension, 

obstruction of digestive tract and compression of surrounding structures. Surgery is the most important radical 

therapy for patients with GIST with no evidence of metastasis. As also same the literature we remove the tumor. 

US, CT and MRI are mandatory to make staging and planning of surgery, PET can be useful for imatinib 

treatment and follow-up. Choices for surgical approaches are wedge resection involving the organs. Imatinib 

mesylate have played a key role as a neoadjuvant therapy in the management of GISTs.   

Result: GIST at the stomach is seen commonly. When they become symptomatic at a giant diameters wedge 

resection of the tumor was achieved to relief the symptoms. 

Keywords: Stomach, giant, gastrointestinal stromal tumor; treatment 
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PS-382 

THE PROTECTIVE EFFECT OF CAPHEIC ACID PHENYL ESTER ON 

HEPATIC ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY IN CHOLESTATIC 

RATS 

Arif Aslaner, Tuğrul Çakır 

University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Department of General Surgery, 

Antalya 

 

Purpose: Caffeic acid phenyl ester (CAPE), which is an active component of propolis, has antioxidant, 

antiproliferative, immunomodulatory and anti-inflammatory properties and has been used for many years. The 

protective effect against ischemic reperfusion injury in the cholestatic liver is unknown and it is aimed to 

determine its effect in this study. 

Materials And Methods: Three groups of 18 Wistar albino rats were divided into cholestasis, control and study 

groups with bile duct attachment. Intraperitoneal administration of caffeic acid phenyl ester at the dose of 30 

mg/kg/ day started 15 days ago and continued until the second operation in the study group. On the seventh day, 

hepatic ischemia was performed for 30 minutes followed by reperfusion for 60 minutes. Serum, plasma and liver 

samples were taken. Laboratory analysis, tissue glutathione, malondialdehyde, and myeloperoxidase levels were 

evaluated. 

Results: Significant reduction in the level of liver glutathione and a marked increase in malondialdehyde level 

and myeloperoxidase activity were observed in the cholestatic I / R group. After treatment, all parameters except 

serum bilirubin levels were reversed. 

Conclusions: Intraperitoneal administration of CAPE may improve liver function and may reduce inflammation 

and oxidative stress in cholestatic I / R injury. However, further studies are needed to evaluate the antioxidant, 

anti-inflammatory and liver protective effect of CAPE in clinical and experimental models. 

Keywords: Capheic acid phenyl ester, liver, ischemia, reperfusion 
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PS-388 

İNME ÜNİTEMIZDE TROMBOLITIK TEDAVI UYGULANAN İLK 

VAKAMIZ; OLGU SUNUMU 

Aysu Yetiş
*
, Aydan Köysüren Burç Esra Şahin

**
, Yusuf Koçak

**
, Selcen Duran

**
, Hakverdi Kılıç

* 

* Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği 
**

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD 

 

Özet : İnme 2012 WHO Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada ölüm nedenleri arasında 2. sırada, 

orta ve az gelişmiş ülkelerde ise 1. sırada yer almaktadır. Morbidite açısındanda 1. sırada yer almaktadır. İnme 

belirli bir bölgedeki beyin dokusuna ulaşan kan akımının tromboemboli veya kanamaya bağlı olarak aniden 

kesilmesi durumudur. Tüm inmelerin yaklaşık % 75 ‘i iskemik karekterdedir. İlk üç saatte gelen akut iskemik 

inme hastalarına yapılan intravenöz doku plasminojen aktivatörü (IV-TPA) tedavisinin etkin olduğu kesin olarak 

ortaya konulmuştur. 20 yılı aşkın süredir tüm dünyada akut inmenin tedavisinde etkinliği ikna edici kanıtlara 

dayanan IV-TPA kullanılmasına rağmen ülkemizde istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. İntravenöz TPA hastanede 

tercihen inme ünitesi ve merkezlerinde eğitimli ekip tarafından nöroradyolojik görüntüleme ile takip 

yapılabilecek koşullarda uygulanmalıdır. Bizim burada amacımız inme ünitemizin ilk trombolitik tedavi 

uyguladığımız inme hastamızı ve sonuçlarımızı sunmak, inme hastaları için farkındalığı arttırmaktır. 

Olgu : 71 yaşında bayan hasta acile konuşmada bozulma, ağızda kayma, sol kol ve bacakta güç kaybıyla 

getirildi. Acilde yapılan Bilgisayarlı Beyin Tomografisi sonrasında İskemik inme tanısı konularak hasta inme 

ünitemize yatırıldı. Hasta yakınlarından trombolitik tedavi uygulamak için onam alındı. Hasta 1.saatinde acile 

başvuru yapmıştı. Hastanın giriş NIHSS skoru 9 olarak belirlendi. Tansiyon 200/100 ‘ün üzerinde olduğu için 

tansiyonu düşürmeye yönelik IV esmolol tedavisi başlandı. Tansiyon istediğimiz düzeye çekilerek 2. Saatinde IV 

TPA tedavisi başlandı. 1 saatte gidecek şekilde uygulandı. Hastanın trombolitik tedavi sonrasında herhangi bir 

komplikasyon gelişmedi. Kontrol Beyin BT ‘sinde ciddi bir kanama görülmedi. Hastamız 1 hafta sonra NIHSS 

skoru 0 olarak inme ünitesinden servise alındı. Etyolojik tetkikleri yapıldı ve sonrasında taburcu edildi. 

PS-388 

OUR FIRST CASE OF THROMBOLYTIC THERAPY IN OUR STROKE 

UNIT; A CASE REPORT 

 

Summary: According to the World Health Organization (WHO) data, stroke is ranked 2nd among the causes of 

death worldwide and ranks 1st in middle and less developed countries. It is ranked 1st in terms of morbidity. 

Stroke is a sudden discontinuation of blood flow to the brain tissue in a particular area due to thromboembolism 

or bleeding. Approximately 75% of all strokes are ischemic. Intravenous tissue plasminogen activator (IV-TPA) 

treatment for acute ischemic stroke patients in the first three hours has been shown to be effective. Although IV-

TPA has been used for more than 20 years based on convincing evidence of efficacy in the treatment of acute 

stroke worldwide, the desired level has not been reached in our country.Intravenous TPA should be performed in 

the hospital, preferably in a stroke unit, under conditions that can be followed by neuroradiological imaging by a 

trained team.Our aim is to present our stroke patient and our results, which are the first thrombolytic therapy of 

our stroke unit, and to raise awareness for stroke patients. 

Case: A 71-year-old female patient was brought to the emergency room with speech disorder, mouth sliding, and 

loss of strength in the left arm and leg. After the computerized brain tomography performed in the emergency 

unit, a diagnosis of ischemic stroke was made and the patient was hospitalized in our stroke unit. Informed 

consent was obtained from the relatives of the patients. The patient had applied to the emergency room at the 1st 

hour. The patient's entry NIHSS score was 9. Since blood pressure was above 200/100, IV esmolol treatment was 

started to reduce blood pressure. Blood pressure was withdrawn to the desired level and IV TPA treatment was 

started in the second hour. It was applied in 1 hour. The patient did not develop any complications after 
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thrombolytic therapy. Control Brain CT showed no significant bleeding. NIHSS score of 0 was taken from the 

stroke unit after 1 week. Etiology was performed and he was discharged. 

Keywords; Stroke, Neuroradiological Imaging, Intravenous Tissue Plasminogen Activator 
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PS-390 

FARMAKOGENETİK 

Emin SAYDAM*, Akın TEKCAN
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* 
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, Kırşehir 

**
 Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Kırşehir 

     
***

 Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırşehir 
 

Giriş: Farmakogenetik; bireylerin genetik farklılıklarından dolayı ilaçlara verdikleri farklı cevapların neden ve 

sonuçlarını araştırmaktadır. İlaçların etkinliklerini değiştirebilen cinsiyet, yaş, çevresel etkiler, hastalıklar, diyet, 

birlikte alınan ilaçlar ve genetik özellikler gibi çeşitli etmenler bulunmaktadır. 

Tartışma: Hücrelerin ilaçlara olan yanıtlarını değiştirebilen önemli polimorfik yapılar; enzim sistemleri 

(sitokrom p450), reseptörler (serotoninerjik) ve çeşitli transport sistemleridir. İlaçları metabolize eden faz I ve 

faz II olmak üzere iki tip enzim grubu bulunmaktadır. Faz I enzim grubu tedavide kullanılan ilaçların %90’ının 

metabolizasyonundan sorumludur. İlaçların etkilerini ölçülebilir oranda değiştiren çeşitli genetik mutasyonlar 

bulunmaktadır. Bunlar tek bir nükleotidde olabileceği gibi bir gen veya birden fazla gen üzerinde de ortaya 

çıkabilir. Meydana gelen mutasyonun tipine göre yaratacağı etki de farklı olacaktır. İlaçların etkinlikleri 

tamamen kaybolabilir, azalabilir veya artabilir. Sitokrom P450 ailesinden CYP2C19 enzimini kodlayan gende 37 

farklı mutasyon belirlenmiştir. MDR1 enzimi; antikanserler, antiaritmikler, HIV proteaz inhibitörleri, 

immünosupresanlar, antihipertansifler, antidepresanlar, nöroleptikler ve antimikrobiyal ilaçların etkinliklerinde 

önemli bir enzimdir. Bu enzimi kodlayan gende meydana gelen genetik varyasyonlar bu grup ilaçların 

etkinliklerini değiştirebilir. İlaçların etkinliklerinde rol oynayan genlerde sıklıkla genetik varyasyonlar oluştuğu 

için, ilaç tedavisi öngörülen bireylerin genetik mutasyonlar açısından değerlendirilmesi önemlidir. 

Sonuç: Farmakogenetik alanındaki çalışmaların artmasıyla; kişiye özel tedavi seçeneklerinin çoğalacağı, 

ilaçlarda toksik doz ve yanıtsızlık ihtimallerinin ortadan kalkacağı, yeni ilaç moleküllerinin keşfi ile sağlık 

harcamalarının azalacağı öngörülmektedir. Ancak farmakogenetik alanında yapılan klinik çalışmaların sayısı ve 

çeşidi halen yeterli olmadığı için daha fazla çalışmaya ve zamana ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mutasyon, İlaç, Gen 

PS-390 

PHARMACOGENETİCS 

 
İntroduction: Pharmacogenetics investigates to the reasons and results of the different responses to the 

medicines because of genetic differences of the individuals. There are various factors which alter the efficiency 

of the medicines such as gender, age, environmental factors, illnesses, diet, the concomitant medications and 

genotypes. 

Argument: The important polymorphic systems which may change the responses of the cells to medicines are 

the enzyme systems (cytochrome p450), receptors (serotoninergic) and various transport  systems. There are two 

types of enzyme groups metabolizing the medicines as phase I and phase II. The phase I enzyme group is 

responsible from metabolization of %90 of the medicines used in treatment. There are various genetic mutations 

measurably altering the effects of the medicines. They may occur in just one gene or more than one as well as in 

a single nucleotide. According to the type of the mutation occurring, the effect will be different too. The 

efficiency of the medicine may vanish, decrease or increase. The 37 different mutations have been identified in 

the gene coding the CYP2C19 enzyme from cytochrome P450 family. The MDR1 enzyme is an important 

enzyme in the efficiency of anticancer, anti- antiarrhythmic, HIV protease inhibitors, immunosuppressant’s, anti-

hypertensives, antidepressants, neuroleptics and antimicrobials medicines. The genetic variations occurring in 

the genes coding this enzyme may alter the efficiency of these types of medicines. To the genetic variations often 

occur in the genes which have roles in the efficiency of the medicines, it is important that the individuals who 

are estimated for the medication should be assessed in terms of genetic mutations. 
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Results: It is envisaged that the personalized treatment options will multiply, the toxic dose and the possibility 

of nonresponse to the medicines will vanish and health expenditures will decrease by the discovery of the new 

medicine molecules. However, as the number and the types of the clinical studies are not still enough in 

pharmacogenetics area, more time and more studies are needed. 

Keywords: Mutations, Drug,Gene 
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PS-397 

3. BASAMAK TEDAVİ MERKEZİNDE TAKİPLİ PREMATÜRE 

BEBEKLERDE PREMATÜRE RETİNOPATİ İNSİDANSI 
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*
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**
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***
, Bilge ERAYDİN

***
 

*
Turhal Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları, Tokat, 

**
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Tokat, 

***
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Samsun 

 

Amaç: Prematüre retinopatisi (PR) doğum kilosu düşük olan ve erken doğan bebeklerde görülen proliferatif 

vitreoretinopatidir. Çalışmada amacımız erken doğum nedenli rutin göz muayenesi yapılan bebeklerde ki 

prematüre retinopati varlığı, muayene bulguları ve tedavi oranlarını incelemektir. 

 Gereç ve yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından 2012 ve 2017 

tarihleri arasında rutin takibi yapılan 34 hafta veya 1750 gr altı bebekler çalışmaya dahil edildi. Farmakolojik 

pupil dilatasyonu sonrası indentasyon ile yapılan fundus muayene notları geriye dönük olarak incelendi. 

Takiplerine düzenli olarak gelmeyen ve dosyasında eksikler bulunan bebekler çalışma dışı bırakıldı. İlk göz 

muayenesi gebelik haftası 27 haftanın altında olan bebeklerde gebelik haftası 31. haftaya ulaştığında, 27 hafta ve 

üzerinde doğan bebeklerde ise doğumdan sonra dördüncü haftada yapıldı. Bebeklerin cinsiyeti, küvezde kalma 

süreleri, kilo ve doğum haftaları kaydedildi. Retinanın vaskülarizasyonu, PR varlığı, avasküler retinal alanlar ve 

hemoraji varlığı kayıt edildi. PR için tedavi endikasyonu Tip 1 PR varlığına göre konuldu. . İstatistik analizi için 

SPSS 22.0 paket programı kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 395’i (%51,2) kız 377’si (%48,8) erkek toplam 772 bebek dahil edildi. Bebeklerin 

ortalama doğum haftası 30,2±2,2 ve doğum kilosu 1314±302 gr idi. Takibi yapılan bebeklerin 413’ünde (%53,5) 

herhangi bir evre PR tespit edilirken kız ve erkek cinsiyet açısından anlamlı bir fark yoktu (p=0,808). PR gelişen 

bebeklerin doğum haftası ve doğum kilosu sırası ile 29,5 ve 1219 gr idi (p<0,001, her iki değişken için). PR 

gelişen bebekler ortalama 43 gün, gelişmeyen bebekler ortalama 27 gün kuvözde kaldı (p<0,001). Takibi yapılan 

73 (%9,5) bebekte tedavi gerekli oldu. Erkek bebeklerde tedavi gereksinimi %11,4 (43 olgu) iken kız 

bebeklerde %7,6 (30 olgu) idi (p=0,071). 32 hafta üzeri doğan hiçbir bebekte tedavi gerekli olmadı. 

Sonuç: Çalışmamızda elde edilen PR insidansı ve tedavi gereksinimi ülkemizde daha önceden belirtilen oranlar 

ile benzerdi. Düşük doğum haftası, doğum kilosu ve uzun süre kuvözde kalma PR gelişimi için önemli risk 

faktörleriydi. Erkek bebeklerde daha fazla oranda PR tedavisi gerekli oldu.  

Anahtar kelimeler: Prematüre retinopatisi, doğum haftası, doğum kilosu, insidans 

PS-397 

INCIDENCE OF RETINOPATHY OF PREMATURITY IN FOLLOWED 

PREMATURE INFANTS IN THE 3RD STEP TREATMENT CENTER 
Abstract 

Objective: Retinopathy of prematurity (PR) is proliferative vitreoretinopathy with low birth weight and seen in 

preterm infants. To evaluate the presence of PR, examination findings and treatment rates of infants who 

underwent routine eye examination due to prematurity. 

Material and Methods: The study included 34 weeks or 1750 g babies who were routinely followed-up 

between 2012 and 2017 by the Department of Ophthalmology of Ondokuz Mayıs University. After 

pharmacological pupil dilatation, fundus examination with indentation was retrospectively evaluated. The babies 

who did not attend their follow-up regularly and who had deficiencies were excluded from the study. The first 

ophthalmologic examination of the patients was performed at the 31st week post-conception in babies born <27 

weeks, and at the postnatal fourth week in infants born at ≥ 27 weeks. The sex, stay in the incubator, weight and 

birth weeks of babies were recorded. Vascularization of the retina, presence of PR, avascular retinal areas and the 

presence of hemorrhage were recorded. The indications for treatment for PR were based on the presence of Type 
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1 PR. SPSS 22.0 package program was used for statistical analysis. 

Results: A total of 772 babies were included in the study, 395 (%51,2) and 377 (%48,8) male. The mean 

gestational age of the infants was 30,2 ± 2,2 and the mean birth weight was 1314 ± 302 grams. Any stage PR 

was detected in 413 (%53,5) of the babies followed. There was no significant difference in male and female 

gender (p = 0.808). The birth week and birth weight of the PR developed infants were 29,5 and 1219 gr, 

respectively (p <0.001, for both variables). Infants who developed PR had an average of 43 days and infants who 

did not develop PR 27 days stay in incubator (p <0.001). Follow-up was required treatement in 73 (%9,5) 

infants. The need for treatment was %11,4 (43 cases) in boys and %7,6 (30 cases) in girls (p = 0.071). No 

treatment was required in any infant more than 32 weeks. 

Conclusion: The incidence of PR and the need for treatment in our study were similar to those reported 

previously in our country. Low birth week, birth weight, and long-term stay in the incubator were important risk 

factors for PR development. PR treatment was needed in male infants. 

Key words: Prematurity retinopathy, birth week, birth weight, incidence 

 

Şekil 1. Doğum haftasına göre PR insidansı 
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PS 417 

EXTRAPULMONER TÜBERKÜLOZUN NADİR GÖRÜLEN BİR 

FORMU: TÜBERKÜLOZ MASTİT 

Arzu TARAKÇI* 

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Kliniği, Konya 

 
Giriş: Tüberküloz (TBC) halen dünyada yaygın görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Meme tüberkülozu 

extrapulmoner tutulumun nadir bir formudur ve genç, multipar, emziren kadınlarda daha sık görülmektedir. 

TBC-mastit, nonspesifik apse ve özellikle malignite ile karışması açısından önemlidir. Bu yazıda bir TBC-mastit 

olgusunun tedavi süreci sunulmuştur.  

Olgu: Bilinen kronik hastalığı olmayan 42 yaşındaki kadın hasta sağ meme üst dış kadranda şüpheli kitle 

nedeniyle başvurdu. Muayenesinde kitle ile birlikte sağ axiller bölgede lenfadenit tespit edildi, tru-cut biyopsi 

yapıldı. Patolojik incelemede nekrotizan granülomatöz iltihap rapor edildi. Bunun üzerine genel cerrahi 

tarafından hastaya exizyonel biyopsi yapıldı. Patoloji yine nekrotizan granülomatöz iltihap olarak raporlandı. 

Klinik durum ve patoloji bulgularıyla hastada TBC-mastit düşünüldü. Tarafımızca dörtlü anti-TBC tedavi 

başlandı. İlaç yan etkileri açısından ilk ay 15 günlük ararlıklarla poliklinik kontrolü yapıldı. Takipte ilk ayda 

hastanın şikayetlerinde belirgin gerileme olmadı. Mikobakteri otomatize kültür sisteminde mikobakterium avium 

kompleks üredi. Anti-TBC duyarlılığı raporlandı, pirazinamid (PZA) direnci tespit edildi. Hastanın PZA tedavisi 

kesilerek streptomisin başlandı. Tedavinin ikinci ayında hastanın operasyon bölgesinde seroma oluştu. Girişimsel 

radyoloji tarafından drene edildi, tekrar kültür alındı. Hem bakteriyel, hem de mikobakteriyel kültüründe üreme 

olmadı. Tedavinin dördüncü ayındaki meme usg’de periaerolar mastit, granülomatöz mastit ve inflamatuar meme 

karsinomu açısından yakın takip uyarısı raporlandı. TBC-mastiti tedavi ederken olası bir inflamatuar meme 

karsinomunu atlamamak açısından hasta genel cerrahi ile konsülte edildi. Genel cerrahi konseyinde tartışılan 

vaka için yakın takip kararı alındı. Hastanın tedavisi 3 ayda bir yapılan meme usg takipleri ile 1 yıla tamamlandı. 

Takipte klinik ve radyolojik düzelme sağlandı.  

Tartışma: Extrapulmoner TBC vakalarında tedavi genellikle patolojik tanıyla düzenlenmektedir. Bu olgu hem 

patolojik hem de mikrobiyolojik olarak tanı almıştır. Tedavi öncesinde alınan mikobakteri kültüründe anti-

mikobakteriyel duyarlılık tespit edilmiştir. Böylece optimal anti-TBC tedavi planlanabilmiştir. Buna rağmen 

vakanın tedavi sürecinde klinik ve radyolojik cevap yavaş gelişmiş ve malignite açısından kafa karışıklığı 

yaşanmıştır. 

Sonuç: Memede malignite şüphesi olan vakalarda TBC olasılığı göz ardı edilmemelidir.  

PS 417 

A RARE FORM OF EXTRA-PULMONARY TUBERCULOSIS: 

TUBERCULOSIS MASTITIS 

 

Introduction: Tuberculosis (TBC) is still a common infection disease in the world. Breast TBC is a rare form of 

extrapulmonary involvement and it is more common in young, multiparous and lactating women. TBC-mastitis 

is important for confused with nonspecific abscesses and especially malignancy. In this study, the treatment 

process of a TBC-mastitis case is presented. 

Case: The 42-years-old woman patient without chronic disease applied due to the suspicious mass in the upper 

outer quadrant of the right breast. Lymphadenitis was detected in the right axillary region along with the mass. 

The patient underwent a Tru-cut biopsy. Pathological examination revealed necrotizing granulomatous 

inflammation. Upon this, the patient, excisional biopsy was performed by general surgery. The pathology was 

also reported as necrotizing granulomatous inflammation. TBC-mastitis was considered in the patient with 
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clinical status and pathology findings. We started treatment with quadruple anti-TBC.  In terms of drug side 

effects, policlinic control was performed with 15 days intervals in the first month. In the first month of follow-

up, there was no significant regression in the patient's complaints. Mycobacterium avium complex produced in 

mycobacterium automated culture system. Anti-TBC sensitivity was reported, pyrazinamide (PZA) resistance 

was detected. The patient's PZA treatment was stopped and streptomycin was started. In the second month of 

treatment, a seroma was formed in the patient's surgical region. It was drained by interventional radiology and 

culture was taken again. There was no reproduction in both bacterial and mycobacterial culture. In the fourth 

month of the treatment, close follow-up warning was reported for the periaerolar mastitis, granulomatous 

mastitis and inflammatory breast cancer. The patient was consulted with general surgery in order to avoid a 

possible inflammatory breast carcinoma while treating TBC mastitis. Close follow-up decision was taken for the 

case discussed in the General Surgery Council. The treatment of the patient was completed for one year with 

breast USG follow-up performed every three months. Clinical and radiological improvement was achieved 

during follow-up. 

Discussion: In extrapulmonary TBC cases, treatment is usually regulated by pathological diagnosis. This case 

was diagnosed both pathologically and microbiologically. Anti-mycobacterial susceptibility was detected in 

mycobacterial culture prior to treatment. Thus, optimal anti-TBC treatment could be planned. However, the 

clinical and radiological response in the treatment of the case was gradually improved and confusion was 

experienced in terms of malignancy. 

Result: In cases with suspected breast malignancy, the possibility of TBC should not be underestimated. 
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PS 428 

KIZ CİNSİYETTE XQ28 GEN DUPLİKASYONU 

Bahri ELMAS*, Gökçe GENÇ*, Öner ÖZDEMİR** 

*Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri ABD, Sakarya 

**Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji İmmünoloji BD, Sakarya 

 

Amaç: Cinsiyet kromozom anomalileri, sayısal anormalliklerden veya X ve Y kromozomlarını içeren yapısal 

kusurlardan kaynaklanmaktadır. Kusurlardan biri; yapısal X kromozomundaki anormalliklerinden olan 

Xq28 duplikasyonudur. Xq28 geni methyl-CpG binding protein 2 (MECP2) genini kodlamakta ve anormallik 

durumunda erkek cinsiyette ağır gelişimsel gecikme, spastisite, epilepsi, stereotipik hareketler ve tekrarlayan 

enfeksiyonlar ile karakterize sendroma neden olmaktadır. Bu vaka sunumunda Xq28 (MECP2) duplikasyon 

sendromu olarak tanımlanan semptomatik kız hasta nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur. 

Vaka: Solunum sıkıntısı nedeni ile başvuran yedi aylık kız hasta hipotonik infant ve pnömoni tanılarıyla çocuk 

yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Hikayesinden 38 doğum haftasında sezaryen ile 2100 gram olarak doğduğu, 

doğumdan sonra bir ay yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatarak takip edildiği ve mekanik ventilatör tedavisi 

aldığı, takiplerinde büyüme gelişme geriliği saptandığı öğrenildi. Fizik muayenesinde ağırlık 3790 gr (<3 

persantil), boy 55 cm (<3 persentil ), baş çevresi 39 cm (<3 persentil), ön fontonel 1x1 cm, ateş 36,8 ˚C, solunum 

sayısı 45/dk, nabız 146/dk, kan basıncı 110/50 mmHg, kirpikler uzun ve kıvrık, hipotonik, hipoaktif, başını 

tutamıyor, oturamıyor, emme refleksi mevcut idi. Solunumu sıkıntılı, takipneik, bilateral yaygın raller alınıyor, 

batın distandü idi. Hasta 18 gün invazif, yedi gün noninvazif mekanik ventilasyon tedavisi aldı. Klinik seyir, 

akciğer radyografik bulgular ve kültür sonuçlarına göre antibiyotik tedavisi uygulandı. Çalışılan genetik 

tetkikinde Xq28 (MECP2) duplikasyonu saptandı. Başlangıçta enteral beslenen hasta taburculuk öncesi oral 

beslenmeye başladı. Yatışının 38. gününde genetik danışma önerilerek taburcu edildi. 

Sonuç: Klinik özellikler sıklıkla erkeklerde ortaya çıkar. Xq28 (MECP2) duplikasyonuna sahip kız hastaların 

sıklıkla asemptomatik seyrettiği bilinmekle birlikte fenotipik bulguları mevcut olan kız hastalarda da Xq28 

(MECP2) duplikasyonunun olabileceği unutulmamalıdır.  

Anahtar kelimeler: Fenotip, Xq28 gen duplikasyonu, kız cinsiyet,  

 

PS 428 

FEMALE GENDER XQ28 GENE DUPLICATION 
Aim: Sex chromosomal anomalies result from numerical abnormalities or structural defects involving X and Y 

chromosomes. One of the defects; Xq28 duplication, which is one of the abnormalities in the structural X 

chromosome. The Xq28 gene encodes the methyl-CpG binding protein 2 (MECP2) gene and, in the case of 

abnormalities, causes a syndrome characterized by severe developmental delay, spasticity, epilepsy, stereotypic 

movements, and recurrent infections in the male sex. In this case report, a patient defined as symptomatic Xq28 

(MECP2) duplication syndrome is presented because of its rarity in female gender. 

Case: A 7-month-old girl was admitted to the pediatric intensive care unit with the diagnosis of hypotonic 

infants and pneumonia.  It was learned that the patient was born at 2100 grams with cesarean delivery in 38 

weeks and received mechanical ventilation treatment in the neonatal intensive care unit for a month, and then 

growth retardation was detected in follow-up. In the physical examination findings, weight 3790 g (<3 

percentile), height 55 cm (<3 percentile), head circumference 39 cm (<3 percentile), anterior fontonel 1x1 cm, 

body temperature 36.8 C, respiratory rate 45 /min, pulse rate 146 /min and blood pressure110/50 mmHg. The 

eyelashes were long and curved, hypotonic, hypoactive, unable to hold their head, could not sit, had a sucking 

reflex. She had respiratory distress, tachypnea, bilateral diffuse rales and abdominal distention.  The patient 

received 18 days of invasive mechanical ventilation and seven days of noninvasive mechanical ventilation. 

Antibiotic therapy was applied according to clinical findings, pulmonary radiographic findings and culture 

results. The results of the genetic examination and laboratory study showed the duplication of Xq28 

(MECP2).  The patient was initially fed enterally and started oral feeding before discharge. The patient was 

discharged 38 days after admission to the hospital. 

Conclusion: Clinical features often occur in male sex. Although female sex patients with Xq28 (MECP2) 

duplication are frequently asymptomatic, it should be kept in mind that Xq28 (MECP2) duplication may be 

present in female patients with phenotypic findings.   

Key words: Female gender, phenotype, Xq28 gene duplication   
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PS 430 

BÖBREK HÜCRELİ KANSERDE TİROZİN KİNAZ 

İNHİBİTÖRLERİYLE OLUŞAN HİPOTİROİDİNİN SAĞKALIM 

İLİŞKİSİ 

Durdu Mehmet KÖŞ
*
, Arife ULAŞ**, Bülent YALÇIN*** 

*
Murat Erdi Eker Beytepe Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Ankara 

**
Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Ankara 

***
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji BD, Ankara 

 

Amaç: Tirozin kinaz inhibitörleri (TKİ) kullanımı sonrası en sık hipotiroidi görülebilir. Çalışmamızda TKI ile 

tedavi edilen böbrek hücreli kanser (BHK) hastalarında gelişen hipotiroidinin hastaların sağ kalım sonuçları ile 

ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntemler: Hastanemizde takip edilen BHK’li hastalar retrospektif olarak tarandı. Sağ kalım oranları 

için Kaplan-Meier yöntemi kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 42 hasta dahil edildi. Tedavi öncesi herhangi bir tiroid fonksiyon bozukluğu bulunmayan 

hastaların tedavi sonrası 13 (%31.0)’ünde hipotiroidi saptandı. Hipotiroidi gelişen ve gelişmeyen grupların 

klinik-patolojik özellikleri arasında istatiksel anlamlı fark saptanmadı. Hastaların median takip süresi 31.5 ay 

(2.0-240.0 ay) idi. Takip süresince hipotiroidi gelişen grubunda 10 (%76.9) hasta ex olurken, gelişmeyen 

grubunda 23 (%79.3) hasta ex oldu. Hipotiroidi gelişen hastalarda median genel sağ kalım 52.0 (CI %95: 28.6-

75.3) ay iken gelişmeyen grupta 24.0 (CI %95: 0.9-47.1) ay saptandı (p=0.18). TKI kullanımı sırasında 

hipotiroidi gelişen hastaların 8 (%61.5)’inde progresyon saptanırken, gelişmeyenlerin 14 (%50.0)’ü progrese 

oldu. Hipotiroidi gelişen hastaların median progresyonsuz sağ kalımı 25.0 (CI %95: 5.5-44.4) ay iken, 

gelişmeyenlerin 15.0 (CI %95: 2.3-27.6) ay olarak hesaplandı (p=0.59). 

Sonuç: BHK’li hastalarda TKI kullanımında grupların klinik ve patolojik özellikleri benzer olmasına rağmen 

hipotiroidi gelişen grupta genel ve progresyonsuz sağkalım belirgin uzun saptandı. Bu sonuçlar TKI yan etkisi 

olarak ortaya çıkan hipotiroidinin ilacın faydası açısından prognostik bir belirteç olarak klinisyene ipucu 

verebileceğini göstermektedir. Bu bulguların daha fazla hasta sayısıyla yapılacak prospektif çalışmalarla ihtiyacı 

vardır.  

Anahtar Kelimeler: Böbrek hücreli kanser, hipotiroidi, tirozin kinaz inhibitörü  

 

PS 430 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TYROSINE KINASE INHIBITOR 

INDUCED HYPOTHYROIDISM AND SURVIVAL IN RENAL CELL 

CANCER 
 

Aim: The most common hypothyroidism may be seen after the use of tyrosine kinase inhibitors (TKI). The aim 

of this study was to evaluate the relationship between survival rates and the hypothyroidism in patients with 

renal cell carcinoma (RCC) treated with TKI. 

Material and Methods: Patients with RCC were followed up retrospectively. Kaplan Meier method was used 

for survival rates. 

Results: 42 patients were included in the study. Hypothyroidism was found in 13 (31.0%) patients without any 

thyroid dysfunction before treatment. There was no statistically significant difference between the clinical and 

pathological features of the groups with and without hypothyroidism. The median follow-up period was 31.5 

months (2.0-240.0 months). While 10 (76.9%) of the patients developed hypothyroidism during the follow-up 

period, 23 (79.3%) of them were ex. Median overall survival was 52.0 (CI 95%: 28.6-75.3) months in patients 



 

 763 
 

with hypothyroidism and 24.0 (CI 95%: 0.9-47.1) months in the group that did not develop (p = 0.18). While 8 

(61.5%) patients developed hypothyroidism during the use of TKI, 14 (50.0%) did not. Median progression-free 

survival of the patients who developed hypothyroidism was 25.0 months (CI 95%: 5.5-44.4 months) and 15.0 

(CI 95%: 2.3-27.6) months (p = 0.59). 

Conclusion: Although the clinical and pathologic features of TKI were similar in patients with RCC, general 

and progression-free survival in the hypothyroid group was significantly longer. These results suggest that 

hypothyroidism, a TKI side effect, may give a clinician a clue as a prognostic marker for the benefit of the drug. 

These findings need more prospective studies with more patients. 

KeyWords: Renal cell carcinoma, hypothyroidism, tyrosine kinase inhibitors 
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PS 463 

AFİLİYE BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE SAĞLIK 

ÇALIŞANLARININ HASTANE ENFEKSİYONLARI KONUSUNDA 

BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Necla KORKMAZ
*
, Esma GÜRSES

*
, Derya YAVUZ

*
, Lokman HİZMALİ

**
, 

Mustafa Kasım KARAHOCAGİL
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SB Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol 

Komitesi. 
**
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Mikrobiyoloji AD. 

 

Amaç: Bu çalışma, afiliye bir hastanede çalışan sağlık çalışanlarının hastane enfeksiyonları konusundaki bilgi 

düzeylerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma 1-29 Şubat 2019 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Kırşehir Ahi Evran 

Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 200 sağlık personeline uygulanmıştır. Çalışmamız 

tanımlayıcı nitelikte bir araştırma olup, örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmaya katılmayı kabul eden bütün 

sağlık çalışanları araştırma kapsamına alınmıştır. Gerekli izinler alındıktan sonra Sağlık Bakanlığı Kırşehir Ahi 

Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde poliklinik, yoğun bakım, servis ve laboratuvarlarında 

çalışan ve çalışmamıza katılmayı kabul eden sağlık çalışanları ile mesai saatleri içerisinde yüz yüze görüşme 

yöntemiyle anket uygulandı.  Anket formunda çalışmaya katılanların sosyo-demografik bilgileri, meslekleri, 

çalıştıkları birimleri ve çalışma sürelerini belirleyen tanımlayıcı sorular ve sağlık personelinin hastane 

enfeksiyonları hakkında bilgi düzeyini saptamak için önceden hazırlanan 40 soruluk çoktan seçmeli sorudan 

oluşan bir anket uygulandı. Anket formunun değerlendirilmesi Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC)’nin rehber ve önerileri doğrultusunda yapıldı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu’ndan onay alındı. Sonuçlar literatürde benzer çalışmalarla karşılaştırıldı. Verilerin değerlendirilmesi için 

“SPSS for Windows 15.0” istatistik paket programı kullanıldı.  

Bulgular: Çalışmaya 200 gönüllü sağlık çalışanı alınmıştır. Çalışmamıza katılanların 142’si (%71) kadın, 58’i 

(%29) erkek, 17’si (%8,5) öğretim üyesi, 24’ü (%12) uzman hekim ve hekim, 159’u (%79.5) hemşire idi.  

Ankette sorulan bilgi düzeyi ölçen sorulara verilen doğru cevap oranı %72, yanlış cevap oranı %28 olarak 

bulunmuştur. Mesleklerine göre doğru cevap oranı; öğretim üyelerinde %77.41, Hekimlerde %77, Hemşirelerde 

%80.64 di. Eğitim almayanlarda doğru cevap oranı anlamlı olarak düşük bulundu. 

Sonuç: Sağlık çalışanlarının hastane enfeksiyonları konusunda farkındalığının artırılması, hastane 

enfeksiyonların önlemesi için çok önemlidir. Bunun için sürekli ve güncel hastane enfeksiyonları eğitim 

programları düzenlenmesi yanında hedef kitle ve hedef meslek gruplarının belirlenebilmesi ve dinamik bir 

eğitim programı planlanması için bilgi düzeyi ölçme yöntemlerine başvurulmalıdır.   

Anahtar Kelimeler: Hastane enfeksiyonları, sağlık çalışanı, bilgi düzeyi 
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EVALUATİON OF KNOWLEDGE LEVEL ABOUT HOSPITAL 

INFECTIONS AMONG HEALTH CARE WORKERS IN AN 

AFFİLİATED TRAİNİNG AND RESEARCH HOSPİTAL 

 
Aim: The aim of this study was to investigate the knowledge level of health care workers about hospital 

infections in an affiliated hospital. 
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Material and Method: This study has been applied to 200 health care workers in Kırşehir Ahi Evran University 

Training and Research Hospital on 1-29 February 2019. Our study designed as a descriptive study, sample 

selection was not made and all health care workers are accepted to participate in the study were included in the 

study. After obtaining the necessary permits, a questionnaire was applied to health care workers agreed to 

participate in our study in Kırşehir Ahi Evran University Training and Research Hospital policlinic, intensive 

care unit, service and laboratories by face-to-face interview method during working hours.  Questionnaire form 

has been consisted of, descriptive questions determining the socio-demographic information, occupations, units 

of work and working hours of the participants and consisting of a 40 multiple-choice questions previously 

prepared determine the level of knowledge of health care workers about hospital infections was applied. 

Evaluation of the questionnaire was done according to the guidelines and recommendations of the Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC). Approval was obtained from Clinical Research Ethics Committee of Ahi 

Evran University. The results were compared with similar studies in the literature. ‘’SPSS for Windows 15.0’’ 

statistical package program was used to evaluate the data. 

Results: 200 volunteer health care workers were included in the study. Of the participants, 142 (71%) were 

female, 58 (29%) were male, 17 (8.5%) were teaching staff, 24 (12%) were specialist physicians and physicians, 

159 (79.5%) were nurses. In the questionnaire, the rate of correct answers to the questions that measure the level 

of knowledge were 72%, the proportion of incorrect answers was found to be 28%. The correct answers rate 

according to occupation; 77.41% in teaching staff, 77.00% in physicians, 80.64% in nurses. The correct answer 

proportion of health care workers those were not educated was significantly lower.  

Conclusion: Increasing the awareness of health care workers about hospital infections is very important for 

preventing hospital infections. For this purpose In addition to organize ongoing and current hospital infections 

training programs, knowledge level measurement methods should be applied in order to determine the target 

group and target occupational groups and to plan a dynamic training program. 

Key Words: Hospital infections, health care worker, knowledge level 
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