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Preface 
 

 

Dear readers and delegates at 3rd International Health al Sciences Conference (IHSC 2019), it is a pleasure for us 
to present you with this Book of Proceedings, consisting of selected scientific contributions accepted for 
publication at the IHSC 2019 conference. 
 
There has been a long discussion in the past concerning the issue of peer reviewing entries at the Annual INESEC 
conference series. This is indeed a challenging issue and a full coverage of all sessions may not be feasible in the 
near future, as it would for example demand for extensive reviewing resources. 
 
For this reason, the idea to identify 133 paper tracks at IHSC 2019 (3rd International Health Sciences Conference) 
was developed, where peer reviewing would be offered. The additional stage depended, however, heavily on 
the appointment of track chairs, taking care of the full paper review. We would like to thank our track chairs for 
their insightful and timely contributions. 
 
It has to be noted that the track scientific committees were supported by reviewers for their organizing 
committees track. 
 
IHSC conference received 186 submissions from countries and regions so far, reviewed by national and 
international experts; the papers will be submitted for publication in a variety of different indexed journals covers 
different topics. 
 
 

 

 

 

Best Regards, 
 
Organizing Committee, IHSC 2019 
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Abstract:  

Purpose: Dentists deal with the diagnosis, treatment and prevention of 

diseases of the oral cavity, maxillofacial area and adjacent structures. 

Although modern dentistry is considered to be the least dangerous for all 

occupations,many risks still impose occupational hazards, depending on the 

length of working time in the same position.The aim of this review is to 

evaluate the musculoskeletal system problems (MSP) related to the profession 

in dentistry. 

MSP related diseases include various inflammatory and degenerative 

conditions that affect various components of the body.These diseases are 

defined by the World Health Organization (WHO) as a disorder of muscle, 

tendon, peripheral nerves or vascular system that is not directly caused by an 

acute or sudden event(for example, not caused by slippages or falls).Research 

has revealed that average 50% of dentists experience muscle and skeletal 

pain.One of the main reasons for this is working in the wrong position for a 

long time.Low back pain, carpal tunnel syndrome, lumbo-sacral and cervical 

pain are among the most common problems. 

Conclusion:In this review, occupational diseases related to MSP in dentistry 

and current data and ways of prevention were investigated with the literature 

review.Dentists often experience  MSP diseases due to their lack of adequate 

mobility and lack of ergonomic working environments during treatment and 

examination both.The necessary trainings should be given, appropriate 

working environments should be provided, regular checks should be done in 

order to prevent these problems and prevent occupational diseases among 

dentists.In addition, the dental student should be taught about future 

occupational diseases and ways to prevent them. 

Keywords: Dentist, pain, muscoskelatal degeneration,occupational disorders 
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Özet:  

Amaç: Diş Hekimleri, ağız boşluğu, maksillofasiyal alan ve komşu yapılara 

ait hastalıkların teşhisi, tedavisi ve önlemi ile ilgilenir. Her ne kadar modern 

diş hekimliği tüm meslekler için en az  tehlikeli olarak belirtilmiş olsa da, aynı 

pozisyonda çalışma süresinin uzunluğuna bağlı olarak birçok risk hala bu 

mesleğin durumunu, mesleki tehlikelere yol açacak şekilde zorlamaktadır. Bu 

derlemenin amacı diş hekimliğinde mesleğe bağlı olarak ortaya çıkan kas ve 

iskelet sistemi (KİS) sorunlarının değerlendirilmesidir. 

KİS’e bağlı hastalıklar, vücudun çeşitli bileşenlerini etkileyen çeşitli 

inflamatuar ve dejeneratif durumları içerir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından bu hastalıklar, “doğrudan bir akut veya ani olaydan (örneğin 

kaymalar veya düşmelerden kaynaklanmayan) kas, tendon, periferik sinirler 

veya damar sistemi bozukluğu olarak tanımlanır. Yapılan araştırmalar, diş 

hekimlerinin ortalama %50’sinin kas ve iskelet sistemi ağrısı yaşadıklarını 

ortaya çıkarmıştır. Yanlış ve aynı pozisyonda uzun süre çalışmak bu durumun 

temel sebepleri arasındadır. Bel ağrıları,karpal tünel sendromu, lumbo-

sakral ve servikal bölge ağrıları sık rastlanılan sorunlar arasında yer 

almaktadır. Bu derlemede literatür taraması ile diş hekimliğinde KİS’e ait 

mesleki rahatsızlıklar taranmış, güncel veriler ve korunma yolları 

araştırılmıştır. 

Sonuç: Diş hekimlerinin gerek tedavi sırasında gerekse muayene esnasında 

aynı pozisyonda çoğu kez de yeterli hareketten yoksun duruş ile 

çalışmalarından ve ergonomik çalışma ortamlarının yetersizliğinden dolayı 

KİS hastalıkları yaşamaktadırlar. Diş hekimleri arasında bu sıkıntıların daha 

az yaşanması, mesleki rahatsızlıkların önüne geçilmesi için gerekli eğitimler 

verilmeli ve uygun çalışma ortamları sağlanmalı, düzenli kontroller 

yapılmalıdır. Ayrıca diş hekimliği öğrencisine ilerde yaşayabileceği meslek 

hastalıkları ve bunlardan korunma yolları öğretilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Diş hekimi, ağrı, kas iskelet sistemi problemleri,mesleki 

hastalıklar 
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Abstract  

Aim: Composite resins undergo color change due to various factors. These discolorations cause 

aesthetic complaints and restorations to be renewed. The aim of this study is to evaluate the coloration 

of current anterior composite resins kept in different coffee types with two different systems. 

Material and Method: In this study, 2 different anterior composites (Estellite Asteria A2, Tokuyama, 

Japan; Essentia LE, GC, Belgium) and 3 different coffee types with different pH values were used. For 

this purpose, 60 discs of 8mm diameter and 2mm thickness were prepared in standard sizes. Two groups 

of 30 resins were formed. The composite resins were polymerized after being compacted with tape and 

glass coverslips in order to prevent air bubbles and flat surfaces when placed in the discs. Then all 

samples were polished with the help of sof lex discs (3M ESPE). Initial color measurements of all 

samples were performed with vita easy shade under standard lighting conditions and using white 

background. Each sample was measured 3 times and the device was calibrated after each measurement. 

The obtained lch values were converted to lab values and the mean delta E values were calculated. 

Measurements were made using two systems: CIE Lab (Comission Internationale de I'Eclairage) and 

CIEDE 2000. Then, all samples were divided into 3 groups according to the resin group. The coffees 

with different pH values were prepared by placing 3.6 grams in 200ml boiling water, left for 4 minutes 

and passed through filter paper. The obtained resin samples were placed into coffees. After 24 hours, 

the samples were removed from the coffees, washed thoroughly with water and dried. After 24 hours, 

second color measurements were performed. Similarly, re-measurements were performed after 72 hours 

and 1 week. During this waiting period, coffees were regularly prepared every day. Color differences 

between the first and second measurements were calculated after the last measurements. Student t test 

and post hoc tests were used for statistical analysis. 

Results: When the average values of composite resins were kept in coffees for a week, the most of 

Essentia composite resins were in Kenya coffee (CIE Lab-11,2430, CIEDE 2000-6,8420), and Asteria 

in Colombia coffee (CIE Lab-12,3310). CIEDE 2000-8, 1640). At the end of one week, the least 

coloration was observed in Essentia (CIE Lab-10,3530 CIEDE 2000-6,3530) which was kept in 

Colombia coffee and Asteria resin (CIE Lab-8,7880, CIEDE 2000-5,8090), which was kept in Kenya 

coffee. The results were consistent for both systems. 

Conclusion: The results of the study showed that Kenya coffee, which caused the highest coloration of 

Essentia composite resin at the end of one week, caused the opposite coloration in Asteria. It was 

concluded that the ph factor alone was not effective in the coloring of composite resins. This issue needs 

to be supported with new studies with current developments. 

Keywords: Composite resin, coloring, pH, coffee 

Oral Presentation / Abstract 3

mailto:suzanbali@outlook.com
mailto:suzanbali@outlook.com


International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

GÜNCEL KOMPOZİT REZİNLERİN PH DEĞERLERİ FARKLI KAHVELERDEKİ 

RENKLENMELERİNİN İKİ FARKLI SİSTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Suzan CANGÜL  

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi AD. Diyarbakır 

suzanbali@outlook.com 

corresponding author: suzanbali@outlook.com 

Özet 

Amaç: Kompozit rezinler birçok faktöre bağlı olarak renk değişimine uğrarlar. Bu renklenmeler estetik 

şikayetlerin oluşmasına ve restorasyonların yenilenmesine neden olur. Bu çalışmanın amacı güncel 

anterior kompozit rezinlerin farklı kahve türlerindeki renklenmelerini iki farklı sistem ile 

değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2 farklı anterior kompozit (Estellite Asteria A2, Tokuyama, Japan; 

Essentia LE, GC, Belgium) ve pH değerleri farklı 3 kahve çeşidi kullanıldı 8mm çapında 2mm 

kalınlığında standart ölçülerde 60 adet disk hazırlandı. Kompozit rezinlerden 30’arlı 2 grup 

oluşturuldu. Kompozit rezinler diskler içerisine yerleştirilirken hava kabarcığı kalmaması ve düz 

yüzeyler elde edilmesi amacıyla şeffaf bant ve cam lamellerle sıkıştırıldıktan sonra polimerize edildi. 

Daha sonra tüm örnekler sof lex (3M ESPE) diskler yardımıyla cilalandı. Tüm örneklerin ilk renk 

ölçümleri vita easy shade cihazıyla standart aydınlatma koşullarında ve beyaz arka plan kullanılarak 

yapıldı. Her bir örnek üzerinde 3 kez ölçüm yapıldı ve her ölçümden sonra cihaz kalibre edildi. Elde 

edilen lch değerleri lab değerlerine çevrilerek ortalama delta E değerleri hesaplandı. Ölçümler CIE 

Lab (Comission Internationale de I'Eclairage) ve CIEDE 2000 olmak üzere iki sistem kullanılarak 

yapıldı. Daha sonra tüm örnekler 10’arlı 3’er gruba ayrıldı. pH değerleri farklı olan kahveler 200ml 

kaynar suya 3,6 gr konularak hazırlandı, 4 dk bekletildi ve filtre kağıdından geçirildi. Elde edilen rezin 

örnekleri kahvelerin içerisine yerleştirildi. 24 saat sonra örnekler kahvelerden çıkartıldı, iyice su ile 

yıkandı ve kurutuldu. 24 saatin sonunda ikinci renk ölçümleri yapıldı. 72 saat ve 1 hafta sonrasında 

tekrar ölçümler tekrarlandı. Bu bekleme sürecinde kahveler her gün düzenli olarak yeniden hazırlandı. 

Son ölçümlerden sonra ilk ve ikinci ölçümler arasındaki renk farklılıkları hesaplandı. Verilerin 

istatistiksel değerlendirmesinde student t testi ve post hoc testleri kullanıldı. 

Bulgular: Kompozit rezinlerin bir hafta kahveler içerisinde bekletildikten sonraki ortalama değerlerine 

bakıldığında Essentia kompozit rezininin en fazla Kenya kahvesinde (CIE Lab-11,2430, CIEDE 2000-

6,8420), Asteria’nın ise Colombia kahvesinde (CIE Lab-12,3310, CIEDE 2000-8,1640) renklendiği 

görülmüştür. Bir hafta sonunda en az renklenme Colombia kahvesinde bekletilen Essentia’da (CIE Lab-

10,3530 CIEDE 2000-6,3530) ve Kenya kahvesinde bekletilen Asteria rezin (CIE Lab-8,7880, CIEDE 

2000-5,8090) gruplarında gözlenmiştir. Sonuçlar iki sistem için de uyumlu bulunmuştur.  

Sonuç: Çalışma sonuçlarına bakıldığında bir hafta sonunda Essentia kompozit rezininde en fazla 

renklenmeye sebep olan Kenya kahvesi Asteria’da tam tersi ez az renklenmeye neden olmuştur. Buradan 

kompozit rezinlerin renklenmesinde ph faktörünün tek başına etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Güncel gelişmelerle birlikte bu konunun yeni çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kompozit rezin, renklenme, pH, kahve 
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Abstract:   

Aim: Cemento-ossified fibroma; It is a benign fibro-osseous lesion in which normal bone is 

replaced with fibrous tissue containing various amounts of mineralized material. Women are 

more affected than men in the third and fourth decades of life. It can be completely 

radiolucent in the early stages. As the tumor matures, radiopaque-radiolucent images appear 

due to increased calcifications. If left untreated, the lesion usually exhibits a growing 

behavior and can reach a very large size. Because ossified fibromas are true neoplasms, they 

require more comprehensive treatment than other fibro-osseous lesions such as fibrous 

dysplasias and osseous dysplasias. Treatment is conservative enucleation or radical surgery. 

Surgical removal is required to prevent recurrence. In this article, a case of cemento-ossific 

fibroma followed up with clinical, radiological findings, histopathological features and 

surgical treatment is presented. 

Case report: A 46-year-old female patient was admitted to our oral and maxillofacial surgery 

clinic with the complaint of swelling in the left mandible. The patient is systemically healthy 

and has no regular medication. In the intraoral examination, a mass showing buccal, lingual 

and occlusal expansion in the left mandibular premolar region was observed. Panoramic and 

CBCT radiographs showed radiolucent mixed radiopaque-radiolucent mixed image 

pathological mass in the left mandible. The incisional biopsy was performed on the patient. 

First biopsy confirmed that the mass was cemento-ossified fibroma. The histopathological 

examination of the cyst was reported to be compatible with cemento-ossified fibroma. The 

wound area was closed primarily with 3/0 silk suture. After one year of follow-up, 

improvement in bone tissue was completed. 

Conclusion: In conclusion, clinical, radiographic and pathological findings should be 

evaluated correctly in order to make accurate diagnosis and treatment of cemento-ossified 

fibroma-like benign tumors.Postoperative patient follow-up should be performed regularly. In 

case of recurrence of the lesion, radical surgery should be performed with early intervention. 

Keywords:  Ossifying fibroma, fibro-osseous lesion, mandible 
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Özet: Giriş: Semento-ossifiye fibrom; normal kemiğin çeşitli miktarlarda mineralize materyal 

ihtiva eden fibröz doku ile yer değiştirdiği iyi huylu fibro-osseöz bir lezyondur. Yaşamın 

sıklıkla 3. ve 4. dekadında etkilenen hastalarda kadınlar erkeklere oranla daha fazla 

etkilenmektedir. Erken evrelerde tamamen radyolüsent olabilir. Tümör olgunlaştıkça 

kalsifikasyonların artmasına bağlı olarak radyoopak-radyolüsent görüntüler ortaya çıkar. 

Lezyon eğer tedavi edilmezse genellikle giderek büyüyen bir davranış ortaya koyar ve oldukça 

geniş boyutlara ulaşabilir. Ossifiye fibromlar, gerçek birer neoplazm oldukları için fibröz 

displaziler ve osseöz displaziler gibi diğer fibro-osseöz lezyonlara göre daha kapsamlı tedavi 

gerektirirler. Tedavisi konservatif enükleasyon veya radikal cerrahidir. Nüksü önlemek için 

cerrahi olarak tamamen çıkarılması gerekmektedir. Bu makalede klinik, radyolojik bulguları, 

histopatolojik özellikleri, cerrahi tedavisi ile birlikte 1 yıl takipli bir semento- ossiyife fibrom 

olgusu sunulmuştur. 

 

Olgu sunumu:46 yaşında kadın hasta sol mandibula bölgesindeki şişlik şikayeti ile ağız diş 

çene cerrahisi kliniğimize başvurdu. Hasta sistemik olarak sağlıklı olup düzenli kullandığı bir 

ilaç bulunmamaktadır. Yapılan intraoral muayenesinde sol mandibula premolar bölgesinde 

bukkal,lingual ve oklüzal yönde ekspansiyon gösteren kitle izlendi.Hastadan alınan 

panoramik ve CBCT grafide sol mandibulada premolar molar bölgede radyolusent sınırları 

olan içerisi radyopak-radyolusent karışık görüntü veren patolojik kitle izlendi.Bunun yanında 

tomografik kesitlerde  kitlenin bukkal ve lingual kemik ile mandibula bazisini incelttiği 

görüldü.İlk olarak hastaya insizyonel biyopsi yapıldı.Biyopsi sonucu kitlenin semento-ossifiye 

fibrom olduğunu doğruladı.Hastanın lokal anestezi altında kitlenin tümünün eksizyonu için 

ameliyata alındı. Çıkarılan kitle histopatolojik inceleme için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Patoloji Anabilimdalına gönderildi.Kistin yapılan histopatolojik incelemesinde semento-

ossifiye fibroma ile uyumlu olduğu rapor edildi.Yara bölgesi 3/0 ipek sütur ile primer olarak 

kapatıldı. Hastanın 1 sene sonra yapılan kontrolünde kemik dokusundaki iyileşmenin 

tamanlandığı görüldü.  

 

Sonuç: Sonuç olarak, semento-ossifiye fibrom benzeri benign tümörlerde doğru teşhis ve 

tedavinin yapılabilmesi amacıyla klinik, radyografik ve patolojik bulgular birlikte 

değerlendirilmeli, operasyon sonrası hasta takipleri düzenli olarak yapılarak lezyonun nüks 

etmesi durumunda erken müdahale ile radikal cerrahi operasyonların önüne geçilmelidir. 
 

Anahtar kelimeler: Ossifiye fibroma, fibro-osseöz lezyon, mandibula 
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Abstract: 

Purpose: Radicular cyst is the most common cyst in the head and neck region. A radicular cyst arises 

from the epithelial residues in the periodontal ligament as a result of inflammation, usually following 

death of the pulp. Radicular cysts constitute 52 to 68% of all head and neck cysts. Although radicular 

cysts are mostly asymptomatic, they show signs of inflammation when they are infected secondary. 

Pathological jaw fractures and jaw destructions are the main cyst complications. Among the treatment 

options of radicular cysts, marsupialization or enucleation may be preferred. In this case report, we 

present a 35-year-old male patient who underwent surgical treatment of enucleated multiple radicular 

cysts. 

 

Case: A 35-year-old male patient was admitted to our clinic with the complaint of diffuse pain and 

swelling in the posterior region of the left mandible. Extraoral examination made revealed the 

asymmetry of the patient. Intraoral clinical examination revealed expansion of the left mandibular 

premolar region. Panoramic radiographs of the patient showed pathologies that showed wide 

radiolucent images with wide margins associated with many tooth roots in the left maxilla and mandible. 

CBCT was performed for further radiographic examination. In the tomographic sections, a pathological 

mass in the left mandibular region starting from the tooth 31 and extending to the tooth 38 had a 

radiolucent appearance. In addition, multiple radiolucent lesions were observed in the left maxilla 

region between the tooth 23 and tooth 28, again associated with tooth roots. The canal treatment of the 

teeth associated with the mass was completed in the patient's preoperative endodontic clinic. Root end 

resection of the related teeth with enucleation of the cyst was performed under local anesthesia 

according to surgical procedures. The wound site was primary sutured. Histopathological examination 

was performed from the extracted tissue. Pathology confirmed that the masses were radicular cyst. 

 

Conclusion: Radicular cysts are usually associated with the root of the tooth. Radicular cysts are 

asymptomatic in most cases and are not noticed unless seen on routine radiography. Treatment of 

radicular cysts varies according to the margins of the lesion. Depending on the size and anatomical 

localization of the lesion; the cysts are treated by methods such as enucleation, marsupialization and 

decompression. Although the possibility of recurrence is low in cyst operations, short-term and long-

term follow-up of patients should be performed with 3-month periods. 

Keywords: radicular cysts, enucleation, marsupialization 
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Özet: 

Amaç: Radiküler kist, baş ve boyun bölgesinde en sık görülen kisttir. Bu kistler, dişin pulpa 

dokusunun ölümünü takiben oluşan inflamasyonun sonucu olarak gelişen bir kisttir. Radiküler 

kistler tüm baş ve boyun kistlerinin % 52-68'ini oluşturur. Radiküler kistler çoğunlukla 

asemptomatik olmalarına rağmen sekonder olarak enfekte olduklarında iltihap belirtileri 

gösterirler. Çenelerde geniş harabiyetlere hatta patolojik kırıklara yol açmaları kistlerin temel 

komplikasyonlarıdır. Radiküler kistlerin tedavi seçenekleri arasında, marsupiyalizasyon, 

enükleasyon tercih edilebilir. Bu olguda 35 yaşında bir erkek hastada büyük multiple radiküler 

kistlerin enükleasyon ile cerrahi tedavisi sunulmaktadır. 

Vaka: 35 yaşında erkek hasta, sol mandibula posterior bölgede yaygın ağrı ve şişlik şikâyeti 

ile kliniğimize başvurdu. Ekstraoral muayenede hastanın asimetrisinin olduğu görüldü. 

İntraoral klinik muayenede hastananın sol mandibula premolar diş bölgesinde bukka lkemikte 

ekspansiyon izlendi. Alınan panoramik radyografide hastanın sol maksilla ve mandibula 

bölgesinde birçok diş kökleri ile ilişkili sınırları belirgin geniş radyolüsent görüntü veren 

patolojiler izlendi. Hastadan ileri radyografik tetkik olarak CBCT alındı. Tomografik kesitlerde 

sol mandibular bölgede 31 numaralı dişten başlayıp 38 numaralı dişe kadar uzanan sınırları 

belirgin radyolüsent görüntü veren patolojik kitle tespit edildi. Bunun yanında sol maksilla 

bölgesinde 23 numaralı diş ile 28 numaralı diş arasında yine diş kökleri ile ilişkili multiple 

radyolüsent görüntü veren lezyonlar görüldü. Hastanın ameliyat öncesi Endodonti kliniğinde 

kitle ile ilişkili dişlerin kanal tedavileri tamamlandı. Lokal anestezi altında, cerrahi 

prosedürlere uygun olarak, kistin enükleasyonu ile birlikte, ilgili dişlere kök ucu rezeksiyonu 

yapıldı. Yara bölgesi primer süture edildi. Çıkarılan dokudan histopatolojik inceleme yapıldı. 

Patoloji sonucu kitlelerin radiküler kist olduğunu doğruladı. 

Sonuç: Radiküler kistler, genellikle diş köküyle ilişkilidir. Radiküler kistler çoğu vakada 

asemptomatiktir ve rutin radyografide görülmedikçe fark edilmezler. Radiküler kistlerin 

tedavisi, lezyonun sınırlarına göre değişiklik göstermektedir. Lezyonun büyüklüğüne ve 

anatomik lokalizasyonuna bağlı olarak; enükleasyon, marsüpyalizasyon ve dekompresyon gibi 

yöntemlerle tedavi edilmektedir. Kist operasyonlarında rekkürens ihtimali düşük olsa da 

hastaların kısa dönem ve uzun dönem takipleri 3 aylık peryotlarla yapılmalıdır.  

Anahtar sözcükler: radiküler kist, enükleasyon, marsüpyalizasyon. 
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THE EFFECT OF AGE ON PENETRATING-KERATOPLASTY INDICATIONS 
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Abstract: 

Purpose: The aim of this study was to evaluate the indications of penetrating keratoplasty (PKP) 

according to age groups. 

Methods: Between September 2017 and April 2019, 120 patients who underwent PKP in our clinic were 

divided into five groups according to their age ranges. 1st group; 11-25 years, 2nd group; 26-40 years, 

3rd group; 41-55 years, 4th group; 56-70 years and 5th group; 71-90 years old. The frequency of PKP 

indications were evaluated according to the age groups.  

Results: The records of 120 patients with age range of 11-89 (60.4 ± 21.9), 61 of whom were female 

and 59 were male were retrospectively reviewed. 67 of the eyes made PKP were right eyes and 53 of 

them were left eyes. There was no difference between the groups in terms of laterality. PKP indications 

were as follows: 14 (12%) keratoconus, 60 (50%) keratitis / post-traumatic corneal scar, 11 (9%) 

corneal dystrophy, 7 (6%) corneal ulceration / perforation, 28 (23%) aphakic / pseudophakic bullous 

keratopathy. According to age groups, the most common PKP indications were as follows, respectively: 

keratoconus in the 1st group (n=8, 53%), keratitis / post-traumatic corneal scar in the 2nd group (n=6, 

50%), keratitis / post-traumatic corneal scar in the 3rd group (n=9, 56%), aphakic / pseudophakic 

bullous keratopathy in the 4th group (n=7, 32%) and keratitis / post-traumatic corneal scar in the 5th 

group (n= 35, 63%). 

Conclusion: In our study, the most common indication for PKP was keratitis / post-traumatic corneal 

scar. When evaluated according to age groups the difference between groups was not significant. On 

the other hand, it was observed that keratoconus was the most common PKP indication in the 1st group 

and the difference was statistically significant when compared with other age groups. Therapeutic 

reasons for PKP after 25 years of age are prominent due to regional and climatic differences. 

 

Keywords: Penetrating Keratoplasty, Indication, Age 

  

Oral Presentation / Abstract 9



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

 6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

YAŞIN PENETRAN-KERATOPLASTI ENDIKASYONLARI ÜZERINE ETKISI 
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Özet: 

Amaç: Bu çalışmada yaş gruplarına göre penetran keratoplasti (PKP) endikasyonlarını 

değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Eylül 2017 ile Nisan 2019 arasında kliniğimizde PKP yapılan 120 hasta yaş 

aralıklarına göre beş gruba ayrıldı. 1. grup;11-25 yaş, 2. grup; 26-40 yaş, 3. grup; 41-55 yaş, 4. grup; 

56-70 yaş ve 5. grup; 71-90 yaşında. Yaş gruplarına göre PKP endikasyonlarının sıklığı değerlendirildi. 

Bulgular: Yaşları 11-89 (60.4 ± 21.9) olan, 61'i kadın, 59'u erkek olan 120 hastanın kayıtları 

retrospektif olarak incelendi. PKP yapılan gözlerin 67'si sağ 53'ü sol gözlerdi.Endikasyon konulan taraf 

açısından gruplar arasında fark yoktu. PKP endikasyonları aşağıdaki gibiydi:14 (% 12) keratokonus, 

60 (% 50) keratit / travma sonrası kornea skarı, 11 (% 9) korneal distrofi, 7 (% 6) kornea ülseri / 

perforasyonu, 28 (% 23) afakik / psödofakik büllöz keratopati. Yaş gruplarına göre, en yaygın PKP 

endikasyonları sırasıyla şöyle idi: 1. gruptaki keratokonus (n = 8,% 53), 2. grupta keratit / travma 

sonrası kornea skarı (n = 6,% 50), 3. grupta keratit / travma sonrası kornea skarı (n = 9,% 56), 4. 

grupta afakik / psödofakik büllöz keratopati (n = 7,% 32) ve 5. grupta keratit / travma sonrası kornea 

skarı (n = 35, % 63). 

Sonuç: Çalışmamızda PKP'nin en sık görülen endikasyonu keratit / travma sonrası kornea skarı idi. 

Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde gruplar arasındaki fark anlamlı değildi. öte yandan, 1. grupta 

en sık rastlanan PKP endikasyonunun keratokonus olduğu ve diğer yaş gruplarına göre farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü. PKP'nin 25 yaşından sonraki terapötik nedenleri bölgesel 

ve iklimsel farklılıklar nedeniyle olabileceği düşünüldü. 

 

Anahtar sözcükler: Penetran Keratoplasti, Endikasyon, Yaş 
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COMPARISON OF CENTRAL CORNEAL THICKNESS WITH NON-CONTACT THREE 

DIFFERENT DEVICES 

Sedat Ava1,* 

1Department of Ophthalmology, Dicle University, School of Medicine, Diyarbakir, Turkey, 

sedatava21@gmail.com 

* Corresponding author: sedatava21@gmail.com 

Abstract: 

Purpose: By measuring the central corneal thickness with three non-contact devices, to reveal the 

measurement differences between the devices and to investigate whether the measurements made with 

these devices were compatible with each other. 

Methods: Between July 2019 and September 2019, 144 eyes of 72 patients who had no ocular problems 

other than refractive error, had no surgery, did not wear contact lenses and had normal intraocular 

pressure values were included in the study. Central corneal thickness was measured by AL-Scan, non-

contact specular microscope and pentacam devices respectively in all patients.  

Results: Thirty-one patients (43.1%) were female and 41 (56.9%) were female. The mean age was 28.19 

± 14.21 years. Mean central corneal thickness was 515.93± 37.11 µm with AL-Scan, 541 ± 47.21 µm 

with non-contact specular microscope and 539.19 ± 38.35 µm with pentacam. Measurements performed 

with non-contact specular microscope and pentacam were significantly higher than those of AL-Scan 

(p <0.001), but there was no significant difference between non-contact specular microscope and 

pentacam measurements (p> 0.05). 

Conclusion: Non-specular microscope and pentacam measurements of central corneal thickness are 

compatible with each other and therefore can be used interchangeably. However, it was found that the 

measurements made with AL-Scan may be too low to be compatible with them. Therefore, it may be 

unreliable to replace them. 

 

Keywords: Central corneal thickness, AL-Scan, non-contact specular microscope, pentacam 
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SANTRAL KORNEAL KALINLIĞININ NON-KONTAKT ÜÇ FARKLI CİHAZLA 

ÖLÇÜMÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI 

Sedat Ava1,* 

1 Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye,  

*Sorumlu Yazar: sedatava21@gmail.com 

Özet: 

Amaç: Santral korneal kalınlığının non-kontakt üç farklı cihazla ölçerek, cihazlar arasındaki ölçüm 

farklarını ortaya koymak ve bu cihazlarla yapılan ölçümlerin birbiri ile uyumlu olup olmadığını 

araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz göz polikliniğinde Temmuz 2019-Eylül 2019 tarihleri arasında göz 

muayenesi olup refraksiyon kusuru dışında (-6.0 ile+6.0 D arası olan hastalar) herhangi bir oküler 

problemi olmayan, cerrahi geçirmemiş, kontakt lens kullanmayan ve göz içi basınç değerleri normal 

sınırlarda olan (10-21 mmhg), 72 hastanın 144 gözü çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların sırasıyla 

AL-Scan, non kontakt speküler mikroskop ve pentacam cihazları ile santral korneal kalınlığı ölçülerek 

bu ölçümler kaydedildi.  

Bulgular: Hastaların 31’i erkek (%43.1) iken, 41’i (%56.9) ise kadındı. Hastalarda ortalama yaş 

28.19±14.21 olarak saptandı. Ortalama santral korneal kalınlık AL-Scan ile 515.93±37.11 µm, non 

kontakt speküler mikroskop ile 541±47.21 µm ve pentacam ile 539.19±38.35 µm olarak ölçüldü. Non 

kontakt speküler mikroskop ve pentacam ile yapılan ölçümler AL-Scan ile yapılan ölçümlere göre 

anlamlı olarak yüksek saptanırken (p<0.001), non kontakt speküler mikroskop ve pentacam ile yapılan 

ölçümler arasında anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p>0.05). 

Sonuç: Santral korneal kalınlığının ölçümünde non kontakt speküler mikroskop ve pentacam ile yapılan 

ölçümlerin birbirleri ile uyumlu olduğu ve dolayısı ile birbirlerinin yerine kullanılabileceği ama AL-

Scan ile yapılan ölçümlerin bunlarla uyumlu olmayacak oranda düşük çıkabileceği ve dolayısı ile 

bunların yerine kullanılmasının güvenilir olmayabileceği saptandı. 

 

Anahtar sözcükler: Santral korneal kalınlığı, AL-Scan, non kontakt speküler mikroskop, pentacam 
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EFFECT OF DIPPER AND NONDIPPER HYPERTENSION ON RETINOPATHY 

Fethiye Gülden Turgut 

İstanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Ophthalmology Clinic, 

fguldenturgut@gmail.com 

Abstract: 

Purpose: Hypertension (HT) is defined as persistently raised blood pressure (BP) level above the 

designated threshold (140/90 mmHg). HT is a common chronic disease and a leading cause of morbidity 

and mortality. In Turkey, HT can be present in 1/3 of the adult population. Previous study indicated that 

among HT patients, only 40.7% of them are aware of their diagnosis, 31.1% of them are receiving 

pharmacologic treatment, and only 8.1% of them have their BP under control. Hypertensive retinopathy 

(HR) is a major complication of HT and can be prevented by effective BP treatment. In healthy 

individuals, nocturnal BP is typically lower than daytime BP. While this pattern can be seen in some 

HT patients (dipper HT), it is not likely in a significant portion of HT patients (non-dipper HT). 

Meaningfully, patients with non-dipper HT are more prone to target organ damage as their BP does not 

show any nocturnal BP decline. In the present study, we aimed to investigate the effect of dipper and 

non-dipper HT on fundoscopic findings and their severity in HT patients. 

Methods: The study included a total of 92 patients aged 18-65 years who were recently diagnosed with 

HT and had no history of anti-hypertensive medication. Ambulatory BP was measured in each patient 

and patients with a mean systolic BP (SBP) ≥ 135 mmHg and or diastolic BP (DBP) ≥ 85 mmHg were 

accepted as hypertensive according to the Joint National Committee (JNC 8) guidelines. Nocturnal BP 

decline was calculated based on the following formula: nocturnal BP decline (%) = (daytime BP - 

nocturnal BP) x 100 / daytime BP. Based on the percentage of BP decline, the patients were divided as 

dipper (≥10%) and non-dipper (<10%). Subsequently, a fundoscopic examination was performed for 

HR in each patient. 

Results and Conclusion: The 92 patients comprised 39 (42%) male and 53 (58%) female patients and 

also included 48 (52%) patients with non-dipper and 44 (48%) patients with dipper HT. The prevalence 

of HR was significantly higher in patients with non-dipper HT compared to patients with dipper HT 

(p=0.037). In the comparison of patients with and without HR, a strong significant relationship was 

found between HR progression and increased nocturnal SBP (p=0.000) and DBP (p=0.003) levels.  

 Non-dipper HT is mostly seen in HR patients and in these patients, retinopathy can be more severe. 

Additionally, HR patients typically have increased nocturnal SBP (p=0.000) and DBP (p=0.003) levels. 

 

Keywords: Non-dipper hypertension, hypertensive retinopathy, fundoscopic examination 
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DİPPER/NONDİPPER HİPERTANSİYON PATTERNİNİN  RETİNOPATİ ÜZERİNE ETKİSİ  

Fethiye Gülden Turgut 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, 

fguldenturgut@gmail.com 

Özet: 

Amaç; Hipertansiyon (HT), kan basıncının normal kabul edilen sınırların üzerinde (140/90 mmHg) 

seyretmesidir. En sık görülen kronik hastalıklardan biridir ve önemli bir morbidite ve mortalite 

sebebidir. Ülkemizde erişkin yaş grubunun üçte birinde hipertansiyon vardır. Bu hastalarda kan basıncı 

yüksekliğinin farkındalığı % 40,7, medikal tedavi altında olma oranı % 31,1, kan basıncının kontrol 

altında olma oranı ise sadece % 8,1’dir. Hipertansif retinopati (HTRP) hipertansiyonun önemli bir 

komplikasyonudur ve kan basıncının etkin tedavisi ile önlenebilir. Kan basıncının sağlıklı bireylerde 

gece boyunca düşük seyrettiği bilinmektedir. Bu seyir hipertansif hastaların bir kısmında görülmekle 

beraber (Dipper Hipertansiyon) önemli bir kısmında görülmemektedir (Non Dipper Hipertansiyon ). 

Gece boyunca kan basıncı düşmeyen non dipper hipertansif hastalar bu nedenle hedef organ hasarına 

daha yatkındırlar. Çalışmamızda dipper ve non dipper hipertansiyonun göz dibi bulgularının varlığına 

ve şiddetine etkisini araştırdık. 

Gereç ve Yöntem; Çalışmamıza 18-65 yaş aralığında, yeni tanı almış henüz antihipertansif tedavi 

almayan 92 hastayı aldık. Ambulatuvar kan basıncı ölçümleri yapıldı ve JNC-8 kılavuzuna göre 24 

saatlik ortalama sistolik KB ≥ 135 mmHg ve/veya diyastolik KB ≥85 olan hastalar hipertansif olarak 

kabul edildi. Gece kan basıncının düşüş yüzdesi ''Gece KB düşüşü (%) = (Gündüz KB- Gece KB) x 100 

/ Gündüz KB'‘formülü ile hesaplandı. Hastalara kan basıncı düşüşüne göre dipper ( ≥ 10 mmHg) ve 

non- dipper ( < 10 mmHg) hipertansiyon tanısı kondu. Takiben hastaların hipertansif retinopati 

açısından  göz dibi muayenesi yapıldı.  

Bulgular ve Sonuç ; Çalışmaya % 42’si erkek (n:39) %58’si kadın (n:53) toplam 92 hasta dahil edildi. 

Nondipper hasta oranı  %52 idi (48/92). Dipper (n:44)  ve nondipper (n:48)  olarak gruplara ayrılan 

hastalar karşılaştırıldığında non dipper grupta Hipertansif retinopati dipper gruba göre istatistiksel 

olarak anlamlı (p=0,037) yüksekti. HTRP saptanan ve saptanmayan hastalar karşılaştırıldığında; gece 

yüksek sistolik (p=0.000) ve diastolik (p=0.003) kan basıncı ile hipertansif retinopatinin progresyonu 

arasında istatistiksel olarak güçlü bir ilişki olduğunu tespit ettik. 

Non dipper kan basıncı patterni daha yüksek HTRP ile karşımıza çıkmaktadır ve bu hastalarda 

retinopati daha şiddetli seyretmektedir. Aynı zamanda HTRP saptanan hastalarda  daha yüksek gece 

sistolik (p=0.000) ve diastolik (p=0.003) kan basıncı bulunmaktadır.  

 

Anahtar sözcükler:Non dipper hipertansiyon, hipertansif retinopati, fundoskopik muayene. 
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DEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF INFANTS TREATED FOR 

PREMATURE RETINOPATH 

Çağla Çilem Han1, Seyfettin Erdem1* Atılım Armağan Demirtaş2 

1 Dicle University Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Diyarbakir, Turkey, 

2 Tepecik Education and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Izmir, Turkey 

* Corresponding author: serdem2147@hotmail.com 

Purpose: We aimed to determine the demographic and clinical characteristics 

of patients treated for premature retinopathy (PR) in our clinic. 

Methods: Between January and October 2019, 35 eyes of 18 preterm infants 

hospitalized in our hospital neonatal intensive care unit or admitted to our 

ophthalmology clinic and treated for ROP were retrospectively analyzed. 

Gestational and chronological ages, birth weights and ROP development 

weeks were determined.  Zone and stage of the disease were evaluated in 

infants who developed ROP. Newborns who developed ROP during this 

period were treated with intravitreal bevacizumab injection. 

Results: When birth weight was ranked according to the frequency of ROP 

development, it was found between 500-750 g (12 patients, 34.3%), 751-1000 

g (11 patients, 31.4%) and 1501-2000 g (6 patients, 17.1%). During the 

follow-up period, according to the week of delivery the incidence of ROP was 

24-24 weeks (10 patients, 28.6%), 22-24 weeks (8 patients, 22.9%) and 30-32 

weeks (8 patients, 22.9%). The most common chronological age ranges for 

patients diagnosed with ROP were 34-36 weeks (12 patients, 34.3%), 28-30 

weeks (6 patients, 17.1%) and 32-34 weeks (6 patients, 17.1%). When the 

zones and stages of the disease were examined in the preterms, the most 

common were zone 2 stage 2 (8 patients, 22.9%), zone 2 stage 3 (7 patients, 

20%), aggressive posterior ROP (6 patients, 17.1%) and zone 1 stage 1 (6 

patients, 17.1%) respectively. 

Conclusion: In our study, we found that the birth weight of the majority of the 

patients who developed PR was between 500-1000 grams, and the most 

frequent weeks of PR were between 34-36 weeks. The frequency and severity 

of ROP increases with preterm birth and low birth weight. In developed 

countries, PR is seen mostly in preterms born under 29 weeks, whereas in 

developing countries, the average week is reported as 34 weeks. Early 

diagnosis and treatment of PR, which can cause blindness, has become even 

more important if it is not treated in a timely and appropriate manner with the 

increasing survival of preterms. Therefore, the results of our study may be 

important both in terms of deciding on the frequency of examinations during 

the follow-up of ROP in terms of PR and not to overlook the patients who need 

treatment. 

Keywords: Prematurity, premature retinopathy, low birth weight 
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PREMATÜR RETİNOPATİSİ NEDENİYLE TEDAVİ EDİLEN BEBEKLERİN 

DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ 

Çağla Çilem Han1, Seyfettin Erdem1* Atılım Armağan Demirtaş2 

 

1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Diyarbakır, Türkiye 

2 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 

İzmir, Türkiye 

* Sorumlu Yazar: serdem2147@hotmail.com 

Amaç: Kliniğimizde prematür retinopatisi (PR) nedeniyle tedavi ettiğimiz 

hastaların demografik ve klinik özelliklerini ortaya koymayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Ocak-Ekim 2019 tarihleri arasında hastanemiz yenidoğan 

yoğun bakım ünitesinde yatan veya göz polikliniğimize başvuran ve ROP 

nedeniyle tedavi edilen 18 preterm bebeğin 35 gözü retrospektif olarak 

incelendi. Hastaların gestasyonel ve kronolojik yaşları, doğum ağırlıkları ve 

PR gelişim haftaları tespit edildi. PR gelişen bebeklerde hastalığın zonu ve 

evresi değerlendirildi. Bu süre zarfında PR gelişen yenidoğanlar intravitreal 

bevacizumab enjeksiyonu ile tedavi edildi. 

Bulgular: PR gelişim sıklığına göre doğum kiloları sıralandığında sıklık 

sırasına göre 500-750 gr arası (12 hasta, %34.3), 751-1000 gr arası (11 

hasta, %31.4) ve 1501-2000 gr (6 hasta, %17.1) olarak saptandı. Takip 

ettiğimiz süre boyunca doğum haftasına göre PR gelişim sıklığı 24-26 hafta 

arası (10 hasta, % 28,6), 22-24 hafta arası (8 hasta, % 22,9) ve 30-32 hafta 

arası (8 hasta, % 22,9) olarak tespit edildi. PR tanısı aldığında hastalarda en 

fazla saptanan kronolojik yaş aralıkları da sırasıyla 34-36 hafta arası (12 

hasta, %34,3), 28-30 hafta arası (6 hasta, %17,1) ve 32-34 hafta arası (6 

hasta, %17,1) olarak saptandı. Pretermlerde hastalığın zon ve evreleri 

incelendiğinde ise sırasıyla en fazla zon 2 evre 2 (8 hasta, % 22,9), zon 2 evre 

3 (7 hasta, %20), agresif posterior PR (6 hasta, %17.1) ve zon1 evre 1 (6 

hasta, %17.1) geliştiği görüldü. 

Sonuç: Çalışmamızda PR gelişen hastaların büyük çoğunluğunun doğum 

ağırlığının 500-1000 gr arasında olduğunu, en sık PR gelişen haftaların 34-

36 hafta arası olduğunu saptadık. PR’nin sıklık ve ciddiyeti erken doğum 

haftası ve düşük doğum kilosu ile artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde PR daha 

çok 29 hafta altı doğan pretermlerde görülürken gelişmekte olan ülkelerde 

görülme haftası ortalama 34 hafta olarak belirtilmiştir. Pretermlerin giderek 

daha fazla yaşatılmasıyla birlikte zamanında ve uygun şekilde tedavi 

edilmediğinde körlüğe neden olabilen PR ‘nin erken tanı ve tedavisi daha da 

önem kazanmıştır. Bu yüzden çalışmamızın sonuçları hem prematürlerin PR 

açısından takiplerinde muayene sıklığına karar verme açısından hem de 
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tedavi alması gereken hastaların gözden kaçırılmaması açısından önemli 

olabilir.  

Anahtar sözcükler:Prematürite, prematür retinopatisi, düşük doğum ağırlığı 
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OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY FINDINGS IN PATIENTS 

WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS WITHOUT DIABETIC RETINOPATHY 

Seyfettin Erdem*1 

1 Dicle University Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Diyarbakir, Turkey, 

serdem2147@hotmail.com  

* Corresponding author: serdem2147@hotmail.com 

Purpose: We aimed to investigate the optical coherence tomography 

angiography (OCTA) findings of retinal microvascular structure in patients 

with type 2 diabetes mellitus (DM) without diabetic retinopathy (DR). 

Methods: The study included 25 patients with DM and 25 healthy individuals 

admitted to our clinic for routine fundus examination. A complete 

ophthalmologic examination including anterior and posterior segments was 

performed. Both superficial and deep vessel density (SVD; superficial vessel 

density, DVD; deep vessel density) and foveal avascular zones (FAZ) were 

measured with OCTA. 

Results: Mean age was 53.72 ± 4.87 in the patients with DM and 52.16 ±4.24 

in the control group. Mean SVD (%) was found to be 49.73 ± 3.73 in the in 

the patients with DM; and 54.53 ± 2.25 in the control group. Mean DVD (%) 

was found to be 54.13 ± 3.58 in the patients with DM; in the control group it 

was 61.30 ± 1.87. In patients with DM, the mean superficial and deep FAZ 

areas were 0.35 ± 0.71 and 0.40 ± 0.77, respectively, whereas in the control 

group these values were 0.22 ± 0.69 and 0.27 ± 0.91, respectively. Both 

superficial and deep FAZ area was significantly increased in the patients with 

DM than control group, whereas SVD and DVD was significantly lower in the 

patients with DM. 

Conclusion: We found that in patients with type 2 diabetes mellitus without 

diabetic retinopathy, retinal vessel density decreased and FAZ increased in 

both superficial and deep capillary plexus layers. Therefore, OCTA can be 

used as a valuable tool for routine screening of these patients, which can 

provide valuable information even in the patients with DM who have not yet 

developed DR. 

Keywords: Diabetic retinopathy, optical coherence tomography 

angiography, superficial vessel density, deep vessel density, foveal avascular 

zone 
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INVESTIGATION OF FELINE CALICIVIRUS INFECTION IN CATS WITH UPPER 

RESPIRATORY SYSTEM PROBLEMS IN DIYARBAKIR REGION* 

 

Nazan BAKSI*1, Aynur SIMSEK 1 

1Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinay, University of Dicle, Diyarbakir/TURKEY 

*Corresponding Author:  nazanerdogan2136@gmail.com 

 

 

Abstract: Feline calicivirus is one of the most common pathogenic microorganisms in upper 

respiratory tract infections and oral lesions of cats and causes stomatitis, oral ulcers, ocular and 

nasal discharge and conjunctivitis, fever, lameness, anorexia, hypersalivation, pneumonia, dispnea, 

cough and depression. 

The aim of this study was to determine the role of Feline calicivirus in upper respiratory system problems 

of cats in Diyarbakir region and the status of infection in the region, to the treatment of infected cats and 

to contribute to the prophylaxis of the disease. 

The materials of the study consisted of 20 cats with a different race, age, and sex who were brought to 

the Dicle University Faculty of Veterinary Medicine of Prof. Dr. Servet SEKİN Policlinic with the 

complaint of upper respiratory system problem which have not been vaccinated against Feline 

calicivirus infection, and 10 healthy cats without any health problems. After routine physical 

examination of the animals oral, conjunctival swap and blood samples were taken. Hematological and 

biochemical analyzes of blood samples were performed, and swab samples were analyzed for PCR 

analysis. 

In the clinical examination of the cats, oral lesions, hypersalivation, ocular and nasal discharge, 

coughing and difficulty in breathing were detected. Feline calicivirus was detected only in one 

conjunctival sample in PCR analysis of oral and conjunctival swap samples taken from the cats.  

It was concluded that Feline calicivirus infection is present in cats in Diyarbakır region however, only 

5 % of which have clinical symptoms revealed positivity of in cats according to PCR analysis. 

Keywords: cat, feline calicivirus, pcr, upper respiratory tract infection. 

 

*This study was summarized from the MSc thesis entitled ‘’Investigation of Feline Calicivirus Infection 

in Cats with Upper Respiratory System Problems in Diyarbakir Region’’ Graduate School of Health Sciences, 

Dicle University. 

This study was supported by Dicle University Scientific Researh Project Coordinator (Project Number 

Veteriner.18.006). 
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DİYARBAKIR YÖRESİNDEKİ ÜST SOLUNUM SİSTEMİ PROBLEMLİ KEDİLERDE 

FELİNE CALİCİVİRÜS ENFEKSİYONUNUN ARAŞTIRILMASI* 

Nazan BAKSİ**1, Aynur ŞİMŞEK1,  

1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır/TÜRKİYE  

*Sorumlu Yazar: nazanerdogan2136@gmail.com 

 

Özet: Feline calicivirüs kedilerin üst solunum sistemi enfeksiyonları ile oral lezyonlarında en sık 

görülen patojen mikroorganizmalar arasında olup stomatitis, oral ülserler, gözyaşı ve burun akıntısı 

ile konjunktivitis, ateş, topallık, iştahsızlık, hipersalivasyon, pnömoni, solunum güçlüğü, öksürük ve 

depresyona neden olmaktadır. 

Bu çalışmada Diyarbakır yöresindeki üst solunum sistemi problemli kedilerde Feline calicivirüs’ün 

rolünün ortaya konularak bölgede enfeksiyonun insidansının belirlenmesi, hasta kedilerin 

tedavilerinin yapılması ve hastalığın profilaksisine katkıda bulunulması amaçlanmıştır. 

Çalışmanın materyalini Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Servet SEKİN Polikliniği’ne 

üst solunum sistemi problemi ile getirilen farklı ırk, yaş ve cinsiyetteki Feline calicivirüs 

enfeksiyonuna karşı aşılanmamış 20 hasta kedi ile herhangi bir sağlık problemi olmayan 10 sağlıklı 

kedi oluşturdu. Hayvanların rutin klinik muayeneleri yapıldıktan sonra oral ve konjunktival swap 

örnekleri ile kan örnekleri alındı. Kan örneklerinin hematolojik ve biyokimyasal analizleri, swap 

örneklerinin ise etkenin tanısı için PCR analizleri yapıldı. 

Hasta kedilerin klinik muayenelerinde ağız lezyonları, hipersalivasyon, gözyaşı, burun akıntısı, 

öksürük ve solunum güçlüğü görüldü. PCR analizlerinde sadece bir kedinin konjunktival swap 

örneğinde Feline calicivirüs tespit edildi.  

Sonuç olarak; Diyarbakır yöresindeki üst solunum sistemi problemli kedilerde Feline calicivirüs 

enfeksiyonunun mevcut olduğu, klinik semptomlu kedilerde PCR analizlerine göre  % 5’lik pozitiflik 

saptandığı ortaya konuldu. 

 

Anahtar kelimeler: feline calicivirus, kedi, pcr, üst solunum sistemi enfeksiyonu. 
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THE SUCCESSFUL TREATMENT WITH CAUTERIZATION OF TRANSMISSIBLE 

VENERALE TUMOUR (TVT) IN ADULT MALE DOGS 

 

Seyma Ozer Kaya1*, Sema Cakır2 
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Purpose: The aim of this study was to determine the success of treatment by cauterization in male 

adult dogs with transmissible venerale tumour. 

Materials and Methods: Eight male dogs who were admitted to Firat University Animal Hospital with 

bleeding and discharge from the penis and prepisium were used in the study. Clinical examination 

revealed cauliflower tumoral formations on the surface of the penis varying between 3-8 cm in size. 

Blood samples were obtained from animals before any treatment. Serum testosterone and 

dehydroepiandrosterone sulfate levels were determined. All tumoral formations were removed by 

electrocautery. Local antibiotics were administered for 1 week in the prepuce. 

Results: The lowest serum testosterone level was 224 ng / dL, the highest 310 ng / dL and 

dehydroepiandrosterone sulfate levels were <15 ng / dL in all dogs. One month later, all the dogs 

were found to be healthy. 

Conclusion: As a result, it was concluded that cauterization was successful in dogs with transmissible 

venerale tumour. 

 

Keywords: transmissible veneral tumor, testosterone, dehydroepiandrosterone sulfate, cauterization, 

dog 
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ERİŞKİN ERKEK KÖPEKLERDE BULAŞICI VENERAL TÜMÖR (TVT)’ÜN 

KOTERİZASYON İLE BAŞARILI SAĞALTIMI 

 

Şeyma Özer Kaya1*, Sema Çakır2 

 

1 Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Elazığ, 

Türkiye, sozer@firat.edu.tr 

2 Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksek Okulu, Veterinerlik Bölümü, Elazığ, Türkiye, 
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* Sorumlu Yazar: sozer@firat.edu.tr 

 

Amaç: Bu çalışma bulaşıcı veneral tümörlü erişkin erkek köpeklerde koterizasyon ile sağıltımın 

başarısını belirlemek amacıyla yapıldı. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Fırat Üniversitesi hayvan hastanesine penis ve prepisyumdan kanama, 

akıntı şikayetiyle gelen 8 erkek köpek kullanıldı. Klinik muayenede penis yüzeyinde büyüklükleri 3-8 

cm arasında değişen karnıbahar görünümünde tümoral oluşumlara rastlandı. Hayvanlarda herhangi 

bir tedavi uygulanmadan önce kan örnekleri alındı. Serum testosteron ve dehidroepiandrosteron sülfat 

düzeyleri tespit edildi. Tümoral oluşumların hepsi elektrokoter ile uzaklaştırıldı. Prepisyum içine 1 

hafta süreyle lokal antibiyotik uygulaması yapıldı. 

Bulgular: Serum testosteron düzeyi en düşük 224 ng/dL  bulunurken, en yüksek 310 ng/dL ve 

dehidroepiandrosteron sülfat düzeyi ise tüm köpeklerde <15 ng/dL bulundu. Hastaların 1 ay sonraki 

muayenesinde tüm köpeklerin sağlıklı oldukları belirlendi. 

Sonuç: Sonuç olarak bulaşıcı veneral tümörlü köpeklerde koterizasyon uygulamasının başarılı olduğu 

kanaatine varıldı. 

 

Anahtar sözcükler: bulaşıcı veneral tümör, testosteron, dehidroepiandrosteron sülfat, koterizasyon, 

köpek 
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IS SPEXIN HORMONE A NEW BIOMARKER CANDIDATE FOR DIAGNOSIS OF 

POLYCYSTIC OVARY SYNDROME? 

Seyda Yavuzkir1, Rulin Deniz2, Yakup Baykus2 

1Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Firat University, 23119, Elazig, 

Turkey. 

2Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Kafkas University, 36000, Kars, 

Turkey. 

Rulin Deniz  <rulindeniz@hotmail.com> 

Yakup Baykus  <dryakup01@hotmail.com> 

Corresponding author: syavuzkir@firat.edu.tr 

Aim: In general, polycystic ovary syndrome (PCOS) is an endocrinological 

disease in which menstrual irregularity, hirsutism, obesity and insulin 

resistance coexist but the etiopathology is not fully understood. Spexin (SPX) 

is expressed in many endocrinal glands including the adrenal glands and 

subcutaneous epithelium. As PCOS is an endocrinal disease; this study was 

designed to investigate the differences in circulating SPX levels in patients 

diagnosed with PCOS according to the Rotterdam diagnostic criteria and to 

determine whether there is a difference between PCOS patients and healthy 

control participants.  

Material and Methods: Thirty patients with PCOS and 30 healthy volunteers 

were included in the study. Human SPX (Bioassay Technology Laboratory; 

Cat. No. E3507Hu Shanghai. China) was measured by ELISA. Follicles 

stimulating hormone (FSH), estradiol (E2), 17-hydroxy progesterone, sex 

hormone binding globulin, glucose, insulin and blood lipids were also 

determined in the study. 

Results: Ferriman-Gallwey score, prolactin (PRL), waist-hip ratio, glucose, 

insulin and luteinizing hormone (LH), total testosterone, androstenedione 

levels and HOMAIR index of women with PCOS were higher than the control 

group (p<O.05). However, SPX levels of women with polycystic ovary 

syndrome (635.43 ± 48.2 pg/ml) were significantly lower than the control 

group (984 ± 96.3 pg/ml) (p<O.05). 

Conclusions: SPX in levels in women with PCOS were lower than in the 

control group; we believe that our current data will contribute to the 

elucidation of the underlying mechanism of the disease. 

 

Keywords: Polycystic Ovary Syndrome, Spexin, Biomarker 
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THE COMPARISON OF LONG-TERM RESULTS OF COLPOCLEISIS AND 

SACROSPINOUS LIGAMENT FIXATION OPERATIONS IN PATIENTS WITH TOTAL 

UTERINE PROLAPSE 
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* Corresponding author: dr_nurullah_peker@hotmail.com 

Abstract: 

Purpose: The purpose of the present study was to compare the long-term objective and subjective cure 

rates of sacrospinous ligament fixation and Le Fort operation, which are two of the surgical treatment 

methods used at our clinic in elderly patients with stage 3 or 4 pelvic organ prolapse. 

Methods: January 2012 and August 2016 were included in this study. The study sample consisted of 13 

patients that underwent Le Fort operation and 25 patients that underwent sacrospinous ligament 

fixation. Questionnaires exploring quality of life, incontinence, and pelvic floor disorders were applied 

to the patients. 

Results: Patient satisfaction rate was identified to be 100% in the Le Fort group and 68.2% in the SLF 

group. Recommendation rate was 100% in the colpocleisis group and 77.3% in the SLF group. 

Preoperative and postoperative questionnaires that were applied to the groups showed a significant 

improvement in UDI, PFIQ, and SF 36 scores of the Le Fort group. In our study, subjective results were 

better in Le Fort operation. The subjective cure rates were found to be significantly higher in the Le 

Fort group. Duration of operation and length of stay were found to be significantly shorter in the Le 

Fort group. 

Conclusion: Le Fort operation could be the intervention of choice in sexually inactive elderly patients 

with stage 3 or 4 pelvic organ prolapse. In patients with advanced age, advanced pelvic organ prolapse. 

 

Keywords: Advanced age, prolapse, colpocleisis 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF HYSTEROSALPINOGOGRAPHY AND HYSTEROSCOPY 

FINDINGS IN THE EVALUATION OF UTERINE CAVITY IN INFERTILE PATIENTS 

Reyhan Gündüz 

Department of Obstetrics and Gynecology/University of Dicle/Diyarbakır, Turkey 

ryhn.gunduz@gmail.com 

Abstract 

Purpose: To determine the diagnostic value of hysterosalpingography 

(HSG) in infertile patients with uterine factor and the correlation of 

hysteroscopy and HSG findings with each other. 

Materials and Methods: Between January 2015 and January 2016, 84 

infertile patients admitted to Dicle University Obstetrics and Gynecology 

Department; Patients who underwent hysteroscopy with pathology detected 

in uterine cavity in HSGs, or who underwent hysteroscopy without uterine 

pathology in HSGs and who had infertility status were included. The 

information was obtained from the files in the hospital archive. Statistics 

were evaluated with SPSS 21 program. Chi square,  

descriptive and frequency analysis were used for the variables. Sensitivity, 

specificity, positive and negative predictive values were calculated. Patıents 

with significant male factors were not included in the study. Demographic 

characteristics and duration of infertility of patıents  were recorded. 

Smokers, patients with chronic disease and previous surgery were excluded 

from the study. The patients were grouped as primary and secondary 

infertile. Uterine cavity and tubal patency were evaluated during HSG. Only 

uterine cavity findings were included in the study. During hysteroscopy; 

uterine cavity, tubal ostium, endocervical canal and cervix were evaluated. 

Results and Conclusion: 84 infertile patients who underwent HSG and 

hysteroscopy were evaluated. The mean age of the patients was 30.6 ± 6.2 

years and the duration of infertility was 4.6 ± 3.1 years.47.6% of the cases 

were primary infertile (40/84) and 52.4% were secondary infertility 

(44/84).Both HSG and hysteroscopy showed normal uterine cavity in 40 

patients. Both HSG and hysteroscopy revealed abnormal uterine cavity of 26 

patients. In other words, HSG and hysteroscopy were compatible with each 

other in 66 of 84 patients (78.5%). However, 8 patients with abnormal 

uterine cavity on hysteroscopy were found to be normal in HSG. And the 

HSG report of 10 patients with normal uterine cavity on hysteroscopy was 

reported to be abnormal in terms of uterine cavity. In our study, when it was 

calculated in terms of detecting uterine cavity pathologies of HSG; 

specificity was 80% (40/50) and sensitivity was 76.4% (26/34). The positive 

predictive value was 72.2% (26/36) and the negative predictive value was 

83.3% (40/48) (p: 0.000). The values we found in our study were found to be 
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consistent with other studies. In our study, we concluded that HSG can 

detect uterine abnormalities, but we concluded that HSG is a better 

diagnostic method for finding patients with no pathology in the uterine 

cavity. Therefore; hysteroscopy should not be avoided according to the 

information obtained in the anamnesis of the patients, ultrasound results or 

suspected lesions in the uterine cavity of the HSGs taken. Because 

hysteroscopy is superior to HSG in pathological lesions of uterine cavity. 

 

Keywords: Infertility, hysterosalpingography, hysteroscopy, uterine cavity 

anomaly 
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İNFERTİL HASTALARDA UTERİN KAVİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE  

HİSTEROSALPİNGOGRAFİ İLE HİSTEROSKOPİ BULGULARININ  RETROSPEKTİF 

ANALİZİ 

Reyhan Gündüz 

Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum/ Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır/  

ryhn.gunduz@gmail.com 

Özet 

Amaç: İnfertilite tanısı almış hastalara yapılan histerosalpingografinin 

(HSG)  uterin faktörü olan infertil hastaları belirlemedeki  tanısal değerini 

ve histeroskopi ile HSG bulgularının birbirleriyle korelasyonunu  tespit 

etmek.  

Gereç ve Yöntem: Ocak 2015 – Ocak 2016  tarihleri arasında Dicle 

Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı’na  başvuran 84 

infertil hastaya; çekilen HSG’ lerinde,  uterin kavitede patoloji saptanıp 

histeroskopi yapılan ya da HSG’ lerinde uterin patoloji saptanmayıp 

infertilite durumu devam eden histeroskopi yapılan hastalar dahil edildi. 

Bilgiler hastane arşivindeki dosyalardan elde edildi. İstatistikler SPSS 21 

programı ile değerlendirildi.Değişkenler için Ki Kare, Descrıptıve, 

frequency analizi kullanıldı. Sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif 

degerler hesaplandı.. Belirgin erkek faktörü olan olgular çalışma kapsamına 

alınmadı. Hastaların demografik özellikleri ve infertilite süreleri kaydedildi. 

Sigara içen, kronik hastalığı olan,  geçirilmiş cerrahisi olan hastalar 

çalışma kapsamına alınmadı. Hastalar primer ve sekonder infertil olarak 

gruplandırıldı. HSG sırasında uterin kavite ve tubal açıklık değerlendirildi. 

Çalışmaya sadece uterin kavite bulguları alındı. Histeroskopi sırasında 

uterin kavite, tubal ostıumlar,endoservikal kanal ve serviks değerlendirildi. 

Bulgular ve Sonuç: HSG ve histeroskopi yapılan 84  infertil  hasta 

değerlendirildi.Hastaların yaş ortalamaları 30.6 ± 6.2 yaş, infertilite 

süreleri 4.6 ± 3.1  yıl olarak hesaplandı. Olguların % 47.6 ’sı primer 

infertile (40/84), % 52.4 ’ü sekonder infertilite (44/84) idi. Hem HSG’ de 

hem de  histeroskopide 40 hastanın uterin kavitesi normal izlendi. Hem 

HSG’ de hem de histeroskopide 26 hastanın uterin kavitesi anormal 

saptandı. Yani HSG ile histeroskopi 84 hastanın 66’ sında (%78.5)  

birbirleriyle uyumlu bulundu.  Ancak histeroskopide uterin kavitesi anormal 

saptanan 8 hasta HSG de normal olarak saptanmış. Ve histeroskopide uterin 

kavitesi normal olan 10 hastanın HSG raporu uterin kavite açısından 

anormal olarak raporlanmış. Çalışmamızda HSG’ nin uterin kavite 

patolojilerini tespit etme yönünden  hesaplandığında; spesifitesi % 80 

(40/50), sensitivitesi % 76.4 (26/34)  olarak hesaplanmıştır. Pozitif prediktif 

değeri % 72.2 (26/36), negatif predikitf değeri % 83.3  (40/48)  olarak 
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hesaplanmıştır (p: 0.000). Bizim çalışmamızda bulduğumuz değerler yapılan 

diğer çalışmalarla uyumlu bulunmuştur. Bizim çalışmamızda HSG' nin 

uterus anormalliklerini tespit edebileceği sonucuna vardık, ancak HSG’ nin 

uterin kavitede patoloji olmayan yani uterin kavitesi normal olan hastaları 

bulmak için daha iyi bir tanı metodu olduğu sonucuna vardık. Bu nedenle; 

hastaların anamnezinde alınan bilgilere göre,  yapılan ultrasonografi 

sonuçlarına göre veya çekilen HSG’ lerinde uterin kavitede şüpheli bir 

lezyon düşünüldüğünde histeroskopi yapmaktan kaçınmamak gerekir. Çünkü 

uterin kavitenin patolojik lezyonlarında histeroskopi HSG‘ ye üstündür. 

 

Anahtar sözcükler: İnfertilite, histerosalpingografi, histeroskopi, uterin 

kavite anomalisi 
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ATTITUDE SCALE FOR EARLY DIAGNOSIS OF CERVICAL CANCER: HEALTH 

RESPONSIBILITY AND ASSOCIATED FACTORS  
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Abstract 

Purpose: Cervical cancer is the fourth most common cancer type in women worldwide following breast 

and colorectal cancers. Early diagnosis has a key role in the treatment of cervical cancer. In studies 

conducted in Turkey, it is emphasized that Pap Smear test screening is not at the desired level and the 

attitudes of women toward early diagnosis must be investigated. This study was conducted to determine 

the attitudes of women toward early diagnosis of cervical cancer and detect the association of attitudes 

toward early diagnosis of cervical cancer with health responsibility and some factors.  

Methods: Prior to the study, the approval of the Directorate of Public Health in which the said KETEM 

is registered and an ethical committee report numbered Medical Faculty of Bozok University were 

received. This cross-sectional study was performed with 662 women aged 21 to 65. Descriptive 

Characteristics Form, Attitude Scale for Early Diagnosis of Cervical Cancer and Healthy Lifestyle 

Behaviors Scale II-Health Responsibility Subscale were used for data collection. Student-T Test, One-

Way Analysis of Variance (ANOVA), Tukey HSD Post-Hoc Test and Pearson Correlation tests were 

used for data assessment. 

Results: The scores of women from Perceived Susceptibility, Perceived Severity, Perceived Barriers 

and Perceived Benefits subscales are =24.81±3.59, =19.54±4.05, =18.01±3.17 and =12.00±3.43, 

respectively. The difference between women’s age groups, educational attainments, income levels, 

regular gynecological examinations, history of gynecological cancer in the family and average scores 

from attitudes toward early diagnosis of cervical cancer subscales is statistically significant. A negative 

correlation was detected between Health Responsibility Subscale and Perceived Susceptibility Subscale 

and scores (p:0.001) and a statistically significant but weak correlation (19.8%) was observed (P<0.01)  

Conclusion: It was determined that perceived susceptibility of women was at moderate level while their 

perceived severity, barriers and benefits were at low level. It was found that age, educational attainment, 

income level, going to the clinic for regular gynecological examination and history of gynecological 

cancer in the family are some factors that have an impact on the health responsibility and attitudes of 

women toward early diagnosis of cervical cancer. In the light of these findings, evidence-based, 

individualized nursing services such as physical and psychosocial care, training and consultancy can 

be planned to improve women’s attitudes toward early diagnosis of cervical cancer. In addition, on-site 

studies with larger samples can be conducted to be able to generalize the results to the whole population. 

 

Keywords: cervics cancer, health responsibility, early diagnosis. 
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KADINLARIN SERVİKS KANSERİNİN ERKEN TANISINA YÖNELİK TUTUMLARI: 

SAĞLIK SORUMLULUĞU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER  

Betül Önal1,Figen Alp Yılmaz2,  
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Özet 

Amaç: Serviks kanseri, dünyada, kadınlarda, meme ve kolorektal kanserlerin ardından dördüncü sırada 

görülen kanser türüdür. Serviks kanserinde erken teşhis, hastalığın tedavisinde anahtar role sahiptir 

Türkiye’de yapılan çalışmalarda Pap Smear testi ile tarama sıklığının henüz yeterli düzeyde olmadığı 

ve kadınların erken tanıya ilişkin tutumlarının incelenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu araştırma 

kadınların serviks kanserinin erken tanısına yönelik tutumlarının belirlenmesi ve serviks kanserine 

yönelik erken tutumların sağlık sorumluluğu ve bazı faktörlerle ilişkisinin belirlenmesi amacıyla 

yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya başlamadan önce KETEM’in bağlı olduğu Halk Sağlığı Müdürlüğünden 

ve Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi etik kurulundan toplantı etik kurul rapor izni alınmıştır 

Kesitsel tipteki araştırma 21-65 yaş arası 662 kadınla yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında Kişisel 

Bilgi Formu, Serviks Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Tutum Ölçeği ve Sağlıklı Yaşam Biçimi 

Davranışları Ölçeği II-Sağlık Sorumluluğu Alt Boyutu ile kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 

student-T Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Tukey HSD Post-Hoc Testi ve Pearson 

Korelasyon testleri kullanılmıştır.. 

Bulgular: Kadınların Algılanan Duyarlılık, Algılanan Ciddiyet, Algılanan Engel ve Algılanan Yarar Alt 

Boyutundan aldıkları puanlar sırasıyla 24.81±3.59, 19.54±4.05, 18.01±3.17 ve 12.00±3.43’dır . 

Kadınların yaş grupları, eğitim durumları, gelir düzeyi, düzenli jinekolojik muayeneye gitme, ailesinde 

jinekolojik kanser öyküsü olmak ve sağlık sorumluluğunun serviks kanserinin erken tanısına yönelik 

tutumları istatistiksel olarak etkileyen anlamlı faktörler olduğu belirlenmiştir. Sağlık Sorumluluğu Alt 

Boyutu ile Algılanan Duyarlılık Alt Boyutu (p:0.001) ve puanları arasında negatif yönde ve %19.8 

düzeyde istatistiksel olarak anlamlı fakat zayıf düzeyde ilişki saptandı (p<0.01).  

Sonuç: Bu çalışmada yer alan kadınların algılanan duyarlılıkları orta düzeyde, ciddiyet, engel ve yarar 

algılarının da düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Kadınların bireysel özellikleri ve bazı obstetrik 

özelliklerinin yanı sıra sağlık sorumluluğun da serviks kanserinin erken tanısına yönelik tutumları 

etkileyen önemli değişkenlerdir. Bu doğrultuda sağlık personelinin kadınların serviks kanserinin erken 

tansına yönelik tutumlarını artıracak kanıta dayalı, bireyselleştirilmiş eğitim ve danışmanlık hizmetleri 

sunması önerilebilir. Ayrıca sonuçları topluma genelleyebilmek amacıyla sahada, daha geniş 

örneklemde çalışmalar yapılabilir. 

 

Anahtar sözcükler: serviks kanseri, sağlık sorumluluğu, erken tanı  
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EVALUATION OF PATIENTS APPLYING TO ENT CLINIC IN THE RATIONAL USE OF 

HEALTH CARE SERVICES 

Mümtaz Taner Torun1, Gökhan Aba *2,  

1Bandırma State Hospital, E.N.T. Clinic/mumtaztanertorun@gmail.com 

2 Bandırma Onyedi Eylül University, Faculty of Health Sciences/gaba@bandirma.edu.tr  

* Corresponding author: gaba@bandirma.edu.tr 

Abstract: In recent years, the rational use of health care has started to be used to reduce the costs and 

use sources efficiently. Programs and projects related to rational use are also increasing in different 

areas of health care, such as rational use of medicine, antibiotics, laboratory and radiology. The other 

issue, which has an important place in the rational use of health services, is the rational use of secondary 

and tertiary health care institutions. Although one of the main sub-topics of the Health Transformation 

Program, which started in 2003 was the establishment of the referral chain system, the expected success 

was not achieved. The referral chain system aims to provide the health services needed by citizens at 

the primary level institutes and to refer the citizens to the secondary or tertiary hospitals when 

necessary. Due to the problems of implementing the referral chain system, citizens apply directly to 

secondary or tertiary hospitals without referral. It leads to decrease motivation of health personnel, 

increase the workload of hospitals and unnecessary health costs. According to the data of the Ministry 

of Health, in 2018, 34% of the applications to physicians were made to primary hospitals, while 66% 

was made to secondary and tertiary hospitals. This study aims to evaluate the rational use of health 

care services, investigate the reasons of the patients’ hospital preferences and investigate whether 

diagnosis and treatment can be performed at the primary health care. This cross-sectional descriptive 

study was conducted between 01 July 2019 and 30 September 2019 at the Bandırma State Hospital. Due 

to limited time and high costs, 612 volunteer patients who applied to the hospital's Ear Nose and Throat 

(ENT) outpatient clinic were included in the study. A questionnaire was applied to the patients which 

was prepared by the authors. For the questionnaire application, the patients were informed by the 

physician and the written consent of the patients was obtained. The questionnaire had 12 questions. Ten 

of the questions were answered by the patients and two of them were answered by the physician. 

Frequency and percentage analysis were used for the statistical analysis. 38.1 % patients who applied 

to the ENT clinic stated that they went to primary level institutions and 37,9 % patients went to the 

hospital outpatient clinics when they had any health problems. The rates of symptoms of the patients 

were 13.1% ear occlusion, 12.7% hearing loss and 12.3% sore throat. 71.9% of the patients stated that 

they arrived directly to the hospital with ENT complaints. The demand for medical examinations by the 

specialist took the first place with the ratio of 58%. According to definite diagnoses, serumen impaction 

is the first with 16.3%, otitis externa is the second with 8.5% and allergic rhinitis is the third with 6.9%. 

According to the physician's assessment, it was found that 50.7% of patients should apply to the ENT 

outpatient clinic, while 42.3% could be treated at the primary level institutes. 7% of the patients can be 

treated in the primary, but the drug can be prescribed only by a specialist physician, so they applied to 

the ENT outpatient clinic. Consequently, as there is no system to restrict patients from direct hospital 

admission, hospital outpatient clinics are working intensively. By increasing the rates of preference by 
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citizens to the primary health institutions, the workload and health costs of upper level hospitals can be 

reduced. In order to reduce the workload and health costs, an effective and the gradual referral chain 

system must be established immediately. 

Keywords: rational use, health care services, referral chain, ear nose and throat 
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SAĞLIK HİZMETLERİNİN AKILCI KULLANIMINDA KBB KLİNİĞİNE BAŞVURAN 

HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Özet: Son yıllarda sağlık hizmetlerinin rasyonel kullanımı maliyetleri azaltmak ve kaynakları verimli 
kullanmak için kullanılmaya başlanmıştır. Başta akılcı ilaç kullanımı olmak üzere, akılcı antibiyotik, 
laboratuvar ve radyoloji kullanımı gibi sağlık hizmetlerinin farklı alanlarında da akılcı kullanım ile 
ilgili programların ve projelerin arttığı görülmektedir. Sağlık hizmetlerinin akılcı kullanımında önemli 
bir yere sahip olan diğer konu ise 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarının akılcı kullanılmasıdır.2003 
Yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) önemli alt başlıklarından birisi sevk zincirinin 
kurulması olmasına rağmen bu konuda beklenen başarı sağlanamamıştır. Sevk zincirinde amaç 
vatandaşların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin öncelikli olarak birinci basamakta verilmesidir ve 
vatandaşın gerekli görüldüğünde 2. ve 3. Basamağa sevk edilmesidir. Sevk zinciri uygulama 
sorunlarından dolayı vatandaşlar doğrudan 2. ve 3. Basamak sağlık kuruluşlarına sevk olmaksızın 
müracaat etmektedirler. Bu durum sağlık personelinin motivasyonunun düşmesine, hastanelerin iş 
yükünün ve gereksiz sağlık harcamalarının artmasına neden olmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine 
göre, 2018 yılında hekime müracaatların %34’ü birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara 
yapılırken, %66’sı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılmıştır. Bu çalışma sağlık 
hizmetlerinin akılcı kullanılmasının değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca hastaların hastane 
tercih etme nedenlerini, teşhis ve tedavi hizmetlerinin birinci basamakta verilip verilemeyeceğini 
araştırmaktır.  Kesitsel tanımlayıcı tipteki bu araştırma, 01 Temmuz 2019 - 30 Eylül 2019 tarihleri 
arasında Bandırma Devlet Hastanesinde yürütülmüştür. Kısıtlı zaman ve yüksek maliyetlerden dolayı, 
hastanenin sadece bir Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğine başvuran 612 gönüllü hasta çalışmaya 
dâhil edilmiştir.  Hastalara yazarlar tarafından oluşturulmuş olan anket uygulanmıştır. Anket 
uygulaması için hastalara hekim tarafından bilgilendirme yapılmış ve hastaların yazılı onamları 
alınmıştır. Anket, 12 sorudan oluşmaktadır. Soruların 10 tanesi hastalar tarafından, 2 tanesi hekim 
tarafından cevaplanmıştır. İstatistiksel analizlerde, frekans ve yüzde analizleri kullanılmıştır.  
Hastaların % 38,1’i, herhangi bir genel sağlık problemi durumunda öncelikle aile hekimlerine, % 
37,9’u ise doğrudan hastane polikliniklerine başvurduklarını belirtmiştir. Hastaların % 13,1’i kulak 
tıkanıklığı, % 12,7’si, işitme kaybı, % 12,3’ü ise boğazda yanma/ağrı şikâyetiyle polikliniğe 
başvurmuşlardır. Hastaların % 71,9’u, kbb şikayeti ile ilgili doğrudan hastaneye geldiklerini ifade 
etmişlerdir. Uzman hekime muayene olma isteği % 58 ile birinci sırada yer almıştır. Kesin tanılara 
göre, Buşon % 16,3 ile ilk sırada, Otitis Externa % 8,5 ile ikinci sırada, alerjik rinit % 6,9 ile üçüncü 
sıradadır. Hekimin değerlendirmesine göre, hastaların % 50,7’sinin KBB polikliniğine başvurmaları 
doğru bulunurken, %42,3’ünün ise birinci basamakta tedavi edilebileceği belirlenmiştir. Hastaların % 
7’sinin ise birinci basamakta tedavi edilebileceği ancak ilacın uzman hekim tarafından 
yazılabileceğinden KBB polikliniğine başvurmuşlardır. Sonuç olarak, hastaların doğrudan hastaneye 
başvurmalarını kısıtlayacak bir sistem geliştirilmediğinden hastane poliklinikleri yoğun bir şekilde 
çalışmaktadır. Birinci basamağın vatandaşlar tarafından tercih edilme oranlarının artırılması ile üst 
basamak hastanelerin iş yükü ve sağlık maliyetleri azaltılabilir. Bunun için acilen etkili ve kademeli bir 
sevk zincirinin kurulması gerekmektedir. 

Anahtar sözcükler: akılcı kullanım, sağlık hizmetleri, sevk zinciri, kulak burun boğaz 
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Objective: The aim of this study is to determine the awareness of health vocational school students about 

the legal responsibilities they will face in their professional practices and to make recommendations for 

remedial measures according to the results. 

Materials and Methods: In this study, a questionnaire consisting of 16 questions was administered to 

650 participants of Kemerburgaz University Health Services Vocational School, Medipol University 

Health Services Vocational School, Istanbul Yeni Yüzyıl University Health Services Vocational School 

1st and 2nd grade students. and to what extent they are aware of their legal responsibilities and their 

level of knowledge. The surveys were conducted under observation. SPSS 20 was used in the evaluation 

stage. 

Results: The data obtained as a result of the questionnaire study was examined and it was found that 

the awareness of the participants was not sufficient. For example; 74% of the respondents said, "Have 

you received any training on your legislation and your legal responsibility in your profession?" has 

answered no to. "Which of the following do you think requires informed consent from the patient?" only 

23% were able to give the correct answer to the question. In another question, 38% of the respondents 

gave no answer to the suggestion that personel Health personnel are obliged to keep the patient's secrets 

legally and deontologically and must keep any crime learned during the care of the patient as a secret ”. 

"What kind of an attitude is a person in detention needed to undergo a medical intervention?" 38.12% 

of the participants '' Handcuffs are removed '' marked the option. t was also observed that during the 

study, participants had a high rate of leaving some questions blank or marking no idea. 

Conclusion: According to the data obtained; A significant number of students of Vocational School of 

Health Services do not know the legislation and legal responsibilities to which they are subject or know 

wrongly. In order to gain the ability to cope with the problems that may arise in the routine, it is 

important to give weight to Forensic-Medical issues before the practical training and during the 

theoretical training. 

Keywords : Forensic-Medical awareness, Legal responsibilities, Theoretical education 
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KONUSUNDAKI FARKLILIKLARI 
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Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlık meslek yüksekokulu öğrencilerinin mesleki uygulamalarında 

karşılaşacakları hukuki sorumluluklar konusundaki farkındalıklarını saptamak ve elde edilecek 

sonuçlara göre iyileştirici önlemler için önerilerde bulunmaktır.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 

Medipol Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 650 katılımcıya, 16 

sorudan oluşan bir anket uygulanarak, hukuki sorumluluklarının ne derece farkında oldukları ve bu 

konulardaki bilgi düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Anketler gözlem altında uygulanmıştır. 

Değerlendirme aşamasında SPSS 20 kullanılmıştır.  

Bulgular: Uygulanan anket çalışması neticesinde elde edilen verilerin incelenmesiyle, katılımcıların 

farkındalığının yeterli düzeyde olmadığı saptanmıştır. Örneğin; ankete katılanların %74’ü, 

“Mesleğinizde tabi olacağınız mevzuat ve hukuki sorumluluğunuza ilişkin herhangi bir eğitim aldınız 

mı?” sorusuna hayır olarak cevap vermiş, “Sizce aşağıdakilerden hangisinde hastadan aydınlatılmış 

onam alınması gerekir? “ sorusuna ise yalnızca %23’ü doğru cevabı verebilmiştir.  Yine bir başka 

soruda “Sağlık personelinin hukuksal ve deontolojik olarak hastanın sırlarını saklama yükümlülüğü 

mevcut olup, hastanın bakımı esnasında öğrendiği herhangi bir suçu sır olarak saklamak zorundadır” 

önermesine ankete katılanların %38’i hayır cevabını verebilmiştir. “Gözaltındaki bir kişiye tıbbi bir 

müdahale yapılması gerekiyor ise nasıl bir tutum sergilenir?” sorusuna katılımcıların %38,12’i 

“Kelepçesi çıkarılır” şıkkını işaretlemişlerdir.  Ayrıca çalışma sırasında katılımcıların, bazı soruları 

boş bırakma ya da fikrim yok seçeneğini işaretleme oranının yüksek olduğu da gözlenmiştir. 

Sonuç: Elde edilen verilere göre;  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin önemli bir 

bölümü tabi oldukları mevzuatı ve hukuki sorumluluklarını bilmemekte veya yanlış bilmektedir. Rutinde,  

ortaya çıkması muhtemel sorunlarla baş edebilme yetisinin kazandırılabilmesi açısından, pratik eğitim 

öncesinde, teorik eğitim sırasında Adli-Tıbbi konulara ağırlık kazandırılması önem teşkil etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler:, Adli-Tıbbi farkındalık, Hukuki sorumluluklar, Teorik eğitim. 

Oral Presentation / Abstract 35



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

 6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 
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Abstract 

Aim: The study was conducted to examine the effects of care burden of  parents whose child  has a 

metabolic problem on of perceived social support and quality of life. 

Material and Method: This  study was carried out as a descriptive cross-sectional study with 90 

children and their parents who came to endocrine department of the Diyarbakir Gazi Yaşargil 

Training and Research Hospital, Health Sciences University between September and december  2017 . 

Data were collected by using "Descriptive Information Form", "Zarit Maintenance Load Scale", 

"Multidimensional Perceived Social Support Scale", "Quality of Life Scale". Student t test, Kruskal 

Wallis and correlation were used in evaluating the results. 

Results: Participating in the study, the mean age of the children was 3.82 ± 3.10, and the mean age of 

the parents was 30.21 ± 6.10. 77.8% of the caregivers participating in the survey were mothers of 

children, 66.7% were related marriages, 40% were primary school graduates and 83.3% were not 

working; 52.2% of the children were  females and were  diagnosed with 32.2% with phenylketonuria 

and 21.1% with biotinase deficiency. The mean score of the parents with care was 45.17 ± 9.08, the 

quality of life score was 20.51 ± 3.35, the perceived social support score was 40.20 ± 8.55, below the 

perceived social support; The family subscale score was 19.44 ± 2.54, the friend subscale score was 

11.42 ± 4.29, the friend subscale score and the special human subscale score was 9.33 ± 3.91. It has 

been found that there is a negative relationship between care burde of the parents  and quality of life, 

and  care burden  and perceived social support. It has been found that there is a negative relationship 

between the quality of life of the parents and the perceived social support. 

Conclusion: It was determined that there was a significant relationship between care burden, quality 

of life and perceived social support, as the level of perceived social support of caregivers decreased, 

the burden of care decreased and life quality increased. 

Keywords: care burden, parent, quality of life, perceived social support 
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METABOLİK SORUNU OLAN ÇOCUĞUN EBEVEYNLERİNİN BAKIM YÜKÜNÜN 

ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE YAŞAM KALİTELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Mensure Turan1*, Emriye Hilal Yayan2 
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Özet 

Amaç: Metabolik sorunu olan çocuğun ebeveynlerinin bakım yükünün algılanan sosyal destek ve 

yaşam kalitelerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapıldı. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi endokrin bölümüne Eylül – Aralık 2017 tarihleri arasında rutin kontrole gelen ve 

tekrarlı olmayan 90 çocuk ve ebeveynleri ile tanımlayıcı ilişki arayıcı olarak yapılmıştır. Veriler 

“Tanımlayıcı Bilgi Formu”, “Zarit Bakım Yükü Ölçeği”, “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek 

Ölçeği”, “Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, 

ortalama, student t testi, kruskal wallis ve korelasyon kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan çocukların yaş ortalaması 3.82±3.10 yıl, ebeveynlerin yaş ortalaması 

30.21±6.10 yıl olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan ebeveynlerin %77.8’inin çocukların 

annesi, %66.7’sinin birbiriyle akraba evliliği yaptığı, %40’nın ilköğretim mezunu, %83.3’ünün 

çalışmıyor olduğu belirlendi. Çocukların % 52.2’ sinin kız, %32.2’si fenilketünüri, %21.1’nin 

biotidinaz eksikliği tanısı aldığı belirlendi. Ebeveynlerin bakım yükü puan ortalaması 45.17±9.08, 

yaşam kalitesi puan ortalaması 20.51±3.35,  algılanan sosyal destek puan ortalaması 40.20±8.55, 

algılanan sosyal desteğin;  ‘‘aile alt boyutu’’, ‘’arkadaş alt boyutu’’ ve  “özel insan alt boyutu” puan 

ortalamaları sırasıyla 19.44±2.54, 11.42±4.29  ve  9.33±3.91 olarak belirlendi. Ebeveynlerin bakım 

yükü ile yaşam kaliteleri arasında ve bakım yükü ile algılanan sosyal destek arasında negatif yönde 

ilişki olduğu, ebeveynlerin yaşam kalitesi ile algılanan sosyal destek arasında negatif yönde ilişki 

olduğu belirlendi(p<0.05). 

Sonuç: Bakım yükü ile yaşam kalitesi ve algılanan sosyal destek arasında anlamlı ilişki olduğu 

ebeveynlerin algılanan sosyal destek düzeyi arttıkça bakım yükünün azaldığı ve yaşam kalitesinin 

arttığı belirlenmiştir. 

 
Anahtar sözcükler: bakım yükü, ebeveyn, yaşam kalitesi, algılanan sosyal destek 
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Abstract: Introduction and purpose: Visually impaired individuals face problems in all areas of their 
lives, especially self-care skills, independent living skills and social life, due to situations such as 
easily perceiving the environment, moving freely and avoiding danger. Restricting the mobility of 
visually impaired women, who are considered to be disadvantaged groups in society, limiting their 
participation in social life and not being able to meet their needs independently affect their quality of 
life. When the studies on the quality of life of the visually impaired were examined, it was determined 
that the studies were generally conducted with elderly individuals. Visually impaired women 
experience gender discrimination due to the traditional and prejudiced attitudes of the society as well 
as the barriers such as lack of services in architecture, environmental, medical care and rehabilitation 
that make them dysfunctional. In traditional societies, women are imposed unequal gender roles such 
as giving birth and raising children, being responsible for household chores and meeting the needs of 
their husbands and children before them. These roles imposed on women by society are mostly 
confined to visually impaired women within the home. At the same time, prejudiced and stigmatizing 
attitudes of visually impaired women on issues such as marriage decision, pregnancy and parenting 
limit the basic reproductive rights. The lack of specific policies to support women's disability to fulfill 
their domestic roles also isolates women with disabilities more than society. This study was conducted 
as a descriptive study to determine the quality of life and gender roles of visually impaired women. 

Methods: The population of the study consisted of 335 visually impaired women who are members of 
Ankara Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi. The sample of the study consisted of 84 visually 
impaired women with 90% reliability by power analysis. The research was conducted between May 
2013 and April 2014. The data of the study was collected by Sociodemographic Characteristics 
Questionnaire, Short Form 36 and Gender Roles Attitude Scale. Data were collected by the researcher 
using face to face interviews with visually impaired women. Visually impaired women included in the 
sample were informed about the study and their written informed consent was obtained. In the places 
where visually impaired women were present, the data collection forms were read to the women by the 
researcher and the statements of the women were written exactly after providing a suitable 
environment for the interview. The data obtained from the research; SPSS 18 program was evaluated 
by computer. Permission was obtained from Hacettepe University Non-Interventional Clinical 
Research Ethics Board for the implementation of the study. 

Results and Conclusion: 45.2% of the visually impaired women participating in the study were 
between the ages of 31-40; 50% were secondary school graduates, 57.1% were single, 82.1% did not 
work in any job, 72.6% perceived their income as less than their expenses; It was found that 84.5% 
lived in the nuclear family, 89.3% lived in the apartment and 85.7% had social security. The parents 
of 57.1% of the visually impaired women are illiterate and the father of 44% is illiterate. It was 
determined that 60.7% of the visually impaired women were congenital. The mean score of physical 
function subdimension of the quality of life scale of visually impaired women was 48.99 ± 26.82, the 
mean score of physical role limitations subdimension of the quality of life scale was 47.62±39.69, the 
mean score of social function subdimension of the quality of life scale was 53.72±13.55, the mean 
score of emotional role limitations subdimension was 52.90±11.23, the mean score of emotional well-
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being subdimension was was 40.10 ± 42.28, the mean score of energy / vitality sub-dimension was 
54.23 ± 16.14, the mean score of pain sub-dimension was 57.71 ± 18.62 and the mean score of general 
health perceptions sub-dimension was 43.21 ± 11.61. The total score median of the visually impaired 
women's Gender Roles Attitude was 122.00, the minimum score was 69 and the maximum score was 
176. It was found that visually impaired women had an egalitarian attitude towards gender roles. 
There was no statistically significant relationship between the mean scores of the subscales of the 
quality of life scale and gender roles attitudes of visually impaired women (p>0.05). In this study, 
physical, mental and social quality of life of visually impaired women was found to be low. In 
addition, gender roles attitudes were found to be egalitarian. For this reason, it is necessary to make 
arrangements for the visually impaired women considering the quality of life in the creation of 
programs for women. Equal gender roles of visually impaired women need to be supported and 
reinforced. Nurses play an important role in maintaining the functional level of women in this special 
group and in maintaining a comfortable and independent life at a high quality. Nurses should 
maintain the role of informing, advocating and advising women in line with the needs of visually 
impaired women. In order to meet the needs of visually impaired women who experience the double 
disadvantage of being disabled and women, their needs must first be identified and made visible. 
Accordingly, it is important to determine in depth what the visually impaired women experience as 
“women, and what they experience as “disabled ”. 

Keywords: visual disabled women, quality of life, gender roles. 
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GÖRME ENGELLİ KADINLARIN YAŞAM KALİTESİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

ROLLERİ 
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Özet: Giriş ve Amaç:  Görme yetersizliği yaşayan bireyler çevredekileri kolaylıkla algılama, rahatça 
hareket etme ve tehlikelerden kolaylıkla kaçınma gibi durumlar nedeniyle öz bakım becerileri, 
bağımsız yaşam becerileri ve sosyal yaşam başta olmak üzere hayatının tüm alanlarında bir takım 
sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Toplumda dezavantajlı gruplar olarak kabul edilen görme 
engelli kadınların hareket imkânlarının kısıtlanması, toplumsal hayata katılımlarının sınırlandırılması 
ve bağımsız olarak gereksinimlerini karşılayamamaları yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir. 
Görme engellilerin yaşam kalitesi ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde genellikle çalışmaların 
yaşlı bireyler ile yapıldığı belirlenmiştir. Görme engelli kadınlar kendilerini işlevsiz hale getiren 
mimari, çevresel, tıbbi bakım ve rehabilitasyonda hizmet yetersizliği gibi engellerin yanı sıra 
toplumun geleneksel ve önyargılı tutumları nedeniyle toplumsal cinsiyet ayrımcılığı da 
yaşamaktadırlar. Geleneksel toplumlarda kadınlara çocuk doğurma ve büyütme, ev işlerinden sorumlu 
olma, kendilerinden önce eşlerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama gibi eşitlikçi olmayan 
cinsiyet rolleri yüklenmektedir. Toplumun kadınlara yüklediği bu roller görme engelli kadınları daha 
çok ev içine hapsetmektedir. Aynı zamanda görme engelli kadınların evlilik kararı, gebelik ve 
ebeveynlik gibi konularda toplumun önyargılı ve damgalayıcı tutumları temel üreme haklarını 
sınırlandırmaktadır. Engelli kadınların ev içi rollerini gerçekleştirmelerini destekleyecek özel 
politikaların olmaması da engelli kadınları toplumdan daha fazla soyutlamaktadır. Bu araştırma, 
görme engelli kadınların yaşam kalitesi ve toplumsal cinsiyet rollerini belirlemek amacıyla 
tanımlayıcı olarak yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, Ankara Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi’ne üye 
olan 335 görme engelli kadın oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini güç analizi yapılarak %90 
güvenirlikle 84 görme engelli kadın oluşturmuştur. Araştırma, Mayıs 2013-Nisan 2014 tarihleri 
arasında uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, Sosyodemografik Özellikler Anket Formu, Kısa Form 
36 ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından görme 
engelli kadınlar ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Örneklem kapsamına alınan 
görme engelli kadınlara, araştırma hakkında bilgi verildikten sonra yazılı aydınlatılmış onamları 
alınmıştır. Görme engelli kadınların bulunduğu mekanlarda, görüşme için uygun bir ortam 
sağlandıktan sonra veri toplama formları kadınlara araştırmacı tarafından okunmuş ve kadınların 
ifadeleri aynen yazılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler; bilgisayar ortamında SPSS 18 programı 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın uygulanması için Hacettepe Üniversitesi Girişimsel 
Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır.  

Bulgular ve Sonuç: Araştırmaya katılan görme engelli kadınların %45.2’sinin 31-40 yaşları arasında 
bulunduğu; %50’sinin ortaöğretim mezunu, %57.1’inin bekâr olduğu, %82.1’inin herhangi bir işte 
çalışmadığı, %72.6’sının gelirini giderinden az olarak algıladığı; %84.5’inin çekirdek ailede yaşadığı, 
%89.3’ünün apartman dairesinde oturduğu, %85.7’sinin sosyal güvencesinin olduğu belirlenmiştir. 
Görme engelli kadınların %57.1’inin annesi, %44’ünün de babası okuryazar değildir. Görme engelli 
kadınların %60.7’sinin görme engelinin doğuştan olduğu belirlenmiştir. Görme engelli kadınların 
yaşam kalitesi ölçeği fiziksel fonksiyon alt boyutu puan ortalaması 48.99±26.82, fiziksel sorunlara 
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bağlı rol kısıtlılıklar alt boyutu puan ortalaması 47.62±39.69, sosyal fonksiyon alt boyutu puan 
ortalaması 53.72±13.55, emosyonel sorunlara bağlı rol kısıtlılıklar alt boyutu puan ortalaması  

52.90±11.23, emosyonel iyilik alt boyutu puan ortalaması 40.10±42.28, enerji/vitalite alt boyutu puan 
ortalaması 54.23±16.14, ağrı alt boyutu puan ortalaması 57.71±18.62 ve genel sağlık algısı alt boyutu 
puan ortalaması 43.21±11.61 olarak belirlenmiştir. Görme engelli kadınların Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri Tutumları’nın toplam puan ortancasının 122.00, minimum puanın 69, maksimum puanın 176 
olduğu belirlenmiştir. Görme engelli kadınların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutuma 
sahip oldukları saptanmıştır. Görme engelli kadınların yaşam kalitesi ölçeği alt boyutları puan 
ortalamaları ve toplumsal cinsiyet rolleri tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır (p>0.05). Bu çalışmada görme engelli kadınların fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak 
yaşam kalitelerinin düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında toplumsal cinsiyet rolleri 
tutumlarının eşitlikçi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle görme engelli kadınlar için yapılacak 
programlarının oluşturulmasında yaşam kalitelerinin göz önüne alınarak düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir. Görme engelli kadınların eşitlikçi toplumsal cinsiyet rollerinin desteklenerek 
pekiştirilmesi gerekmektedir. Hemşireler, bu özel grupta yer alan kadınların fonksiyonel düzeyini 
sürdürmesine, yaşamını yüksek bir kalitede rahat ve bağımsız olarak devam ettirmesinde önemli bir 
konumda bulunmaktadır. Hemşireler görme engelli kadınların gereksinimlerine uygun şekilde 
kadınları bilgilendirme, savunma ve danışmanlık rolünü sürdürmelidir. Engelli ve kadın olmanın çifte 
dezavantajını yaşayan görme engelli kadınların gereksinimlerini karşılayabilmek için öncelikle 
ihtiyaçlarının belirlenerek görünür hale getirilmesi gerekmektedir. Buna göre, görme engelli 
kadınların “kadın” olarak neyi deneyimledikleri, “engelli” olarak neyi deneyimlediklerinin 
derinlemesine belirlenmesi önemli görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: görme engelli kadın, yaşam kalitesi, toplumsal cinsiyet roller 
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Abstract: Introduction and purpose: Gynecological cancers, which affect women's health at a 
significant level, have a special importance due to the meaning of reproductive organs in terms of 
women, but disturb the balance in the family. For this reason, cancer is not only the person who is 
diagnosed, but also all the caregivers. The care of the cancer patient requires treatment, monitoring, 
coping with treatment-related symptoms, emotional, financial and moral support, and personal and 
medical instrument care. In these studies, it was determined that caregivers experience stress and affect 
quality of life negatively against the prognosis of the disease, the needs of the caregiver and the 
uncertainties they face during decision-making. The aim of this study was to evaluate caregiver burden 
and quality of life caregivers of women with gynecological cancer. 

Methods: The research was carried out in a gynecology service of a university and oncology hospital. 
The sample of the study consisted of 251 individuals caring for women with gynecological cancer, whose 
population (707 people) was calculated using the known sample calculation. Sample selection criteria 
in caregivers; the caregiver is primarily responsible for the care of the person and one of the family 
members, and there is no paid employee to help the home caregiver. The study was conducted between 
May 2015 and April 2016. The data of the study were collected by sociodemographic characteristics 
data collection form, Caregiver Burden Inventory, Quality of Life Scale in Patients with Cancer Family 
Version. Data collection forms were provided to the caregivers and completed individually. Descriptive 
statistics (number, percentage, mean, median, standard deviation), t test in independent groups, one-
way analysis of variance, TUKEY test and correlation analysis were used in the analysis of the data. 

Results and Conclusion: The mean age of the caregivers participating in the study was 39.76 ± 14.20, 
79.3% were women, 65.3% were married, 28.7% were high school graduates, 57.4% were employed in 
a job, and 56.2% were 91.2% had social security, 58.6% had moderate perception of income, and 57% 
had relatives of the patient receiving care. Caregiver burden was statistically significant according to 
gender, marital status, educational level, degree of closeness with the patient and the treatment received 
(p<0.05). The quality of life of caregivers, gender, social security, income status and the degree of 
closeness with the patient and the treatment was statistically significant (p<0.05). The mean age of the 
caregivers was 54.53 ± 12.13, 29.9% were primary school graduates, 76% had social security, 71.7% 
were not working, 47.4% perceived income status at a moderate level, 88% had children, 51.4% 
radiotherapy. It was determined that quality of life decreased with increasing caregiver burden (r=-
.232; p<0.01). As a result of this research, caregiver burden of caregivers was gender, marital status, 
educational status, degree of intimacy with the patient and treatment received; The quality of life of the 
caregivers was found to be related to gender, social security, income status and degree of closeness 
with the patient and the treatment received. It can be concluded that variables such as the characteristics 
of the caregiver, the patient, the disease and the caregiving process affect the caregiving burden and 
reduce the quality of life. It is recommended that nurses should evaluate and provide comprehensive 
support to the patients receiving care with the holistic care concept. 

Keywords: gynecological cancers, caregiver, caregiver burden, quality of life. 
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Özet: Giriş ve Amaç: Kadın sağlığını önemli düzeyde etkileyen jinekolojik kanserler, üreme 
organlarının kadın açısından ifade ettiği anlamdan dolayı ayrı bir önem taşımakla beraber aile içindeki 
dengeyi bozmaktadır. Bu nedenle kanser sadece tanıyı alan kişiyi değil, aynı zamanda bakım veren tüm 
bireyleri ilgilendiren bir durum olmaktadır. Kanser hastasının bakımı, tedavi, izlem, tedavi ile ilişkili 
belirtilerle baş etme, duygusal, finansal ve manevi destek, kişisel ve tıbbi alet bakımı gibi birçok 
alandaki ihtiyaçları karşılamayı gerektirir. Yapılan çalışmalarda, bakım verenlerin hastalığın prognozu, 
kendileri ve bakım alanın ihtiyaçları ve karar verme aşamalarında karşılaştıkları belirsizlikler karşısında 
stres yaşadıkları ve yaşam kalitelerini olumsuz etkiledikleri belirlenmiştir. Bu araştırma, jinekolojik 
kanserli hastalara bakım verenlerin bakım verme yükü ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi 
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Araştırma bir üniversite ve Onkoloji hastanesinin Jinekoloji Servisinde yapılmıştır. 
Araştırmanın örneklemi, evreni (707 kişi) bilinen örneklem hesaplamasından yararlanılarak hesaplanan 
jinekolojik kanserli kadına bakım veren 251 bireyden oluşmuştur. Araştırmada bakım verenlerde 
örneklem seçim kriterleri; bakım verdiği kişinin bakımından birinci derecede sorumlu kişi ve aile 
üyelerinden birisi olması, evde bakım vericiye yardım edecek ücretli bir çalışanın olmaması olarak 
belirlenmiştir. Araştırma, Mayıs 2015-Nisan 2016 tarihleri arasında uygulanmıştır. Araştırmanın 
verileri, sosyodemografik özellikler veri toplama formu, Bakım Verenlerin Yükü Envanteri, Kanserli 
Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği Aile Versiyonu ile toplanmıştır. Veri toplama formları,  bakım 
verenlere verilerek bireysel olarak doldurmaları sağlanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı 
istatistikler (sayı, yüzde, ortalama, ortanca, standart sapma), bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans 
analizi, TUKEY testi ve korelasyon analizleri kullanılmıştır.  

Bulgular ve Sonuç: Araştırmaya katılan bakım verenlerin yaş ortalamasının 39.76±14.20, %79.3’ünün 
kadın, %65.3’ünün evli olduğu, %28.7’sinin lise mezunu olduğu, %57.4’ünün bir işte çalıştığı, bakım 
vermeye başlamadan önce %56.2’sinin herhangi bir işte çalışmadığı, %91.2’sinin sosyal güvencesinin 
olduğu, %58.6’sının gelir durumunu orta düzeyde algıladığı, ve %57’sinin bakım alan hastanın 
akrabalarının olduğu belirlenmiştir. Bakım verenlerin bakım verme yükü, cinsiyet, medeni durum, 
eğitim durumu, hasta ile yakınlık derecesi ve alınan tedaviye göre istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (p<0.05). Bakım verenlerin yaşam kalitesi,  cinsiyet, sosyal güvence, gelir durumu ve hasta 
ile yakınlık derecesi ve alınan tedaviye göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Bakım 
alanların yaş ortalamasının 54.53±12.13 olduğu, %29.9’unun ilkokul mezunu olduğu, %76’sının sosyal 
güvencesinin olduğu, %71.7’sinin çalışmadığı, %47.4’ünün gelir durumunu orta düzeyde algıladığı, 
%88’inin çocuğunun olduğu, %51.4’ünün radyoterapi aldığı belirlenmiştir. Bakım verenlerin bakım 
verme yükü arttıkça yaşam kalitesinin düştüğü belirlenmiştir (r=-.232; p<0.01). Bu araştırmanın 
sonucunda bakım verenlerin bakım verme yükü cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, hasta ile 
yakınlık derecesi ve alınan tedavi; bakım verenlerin yaşam kalitesi ise cinsiyet, sosyal güvence, gelir 
durumu ve hasta ile yakınlık derecesi ve alınan tedaviye göre ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bakım 
verenin, hastanın, hastalığın ve bakım verme sürecinin özellikleri gibi değişkenlerin bakım verme 
yükünü etkilediği ve yaşam kalitesini azaltması sonucuna varıldığı söylenebilir. Hemşirelerin bütüncül 
bakım anlayışı ile bakım alan hastalar ile birlikte bakım verenleri de kapsamlı olarak değerlendirmesi 
ve destek sağlaması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: jinekolojik kanserler, bakım veren, bakım verme yükü, yaşam kalitesi 
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Abstract: 

Purpose: Modern-day, nursing workforce comprise of three generations (Y, X and Baby Boomer). The 

objective of this research is to examine the community consideration on nurse’s care in different 

generations. 

Method: It is a descriptive research. The research was carried out a Shopping Center and Primary 

Care Clinic in Diyarbakır between January-February 2017. Permission was obtained from 

establishments and individuals for research, Its sample comprised of 500 individuals over the age of 18. 

The research data were collected with a data collection form consisting of 17 questions about 

intergenerational care perception/socio-demographic attributes. 18-37 age group constitutes the Y 

generation (1980-1999), 38-52 age group constitutes X generation (1965-1979) and as to 53 and older 

age group constitutes Baby Boomer generations (1946-1964) in nurses.Data were analysed via number, 

percentage and mean value.  

Findings: Age average of inviduals included in the research sample is 30.48 (±8.76). The participant 

profile is 53.2% male, 47.4% graduate, 39.6% self-employment and 80% lives in the city center. The 

results revealed that 75% of participant Y generation “maintain better quality care”, 72.6% “be more 

hygienic in care”, 62.4% “more of a work by ethics principles”, 61.4% “informed the patient before 

the interventions”, 56.8% “time management is better”, 55% “have more theoretical information”, 

53% “being more careful and conscious in drug applications”, 82.2% “they used technology more in 

nursing care” and 84.6% “more willing to work”. Moreover the results revealed that 59.2% of 

participant X generation “provide better education for family members on care”, 49.4% “more 

succesful in transferring theoretical knowledge to practice”.  

Conclusion and Proposal: Generation Y is more successful in several steps of nursing care process 

than other generations. Taking into account the expectation of the society, nursing education and 

curriculum and in-house business planning which generation of nurses should be considered. 

Keywords: Society, Nursing, Generations, Intergenerational care, Descriptive research 
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Özet: 

Amaç: Günümüzde hemşirelik işgücü üç kuşaktan (Y, X ve Baby Boomer) oluşmaktadır. Bu 

araştırmanın amacı, toplumun farklı kuşaklardaki hemşirelerin verdiği bakım hakkındaki 

düşüncelerini incelemektir.  

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Diyarbakır ilinde bir Alışveriş Merkezi ve Aile Sağlığı 

Merkezinde Ocak-Şubat 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma için kurumlardan ve 

bireylerden izin alınmış, örneklemini 18 yaş üstündeki toplam 500 birey oluşturmuştur. Araştırma 

verileri; sosyo-demografik özellikler/kuşaklararası bakım algısı ile ilgili toplam 17 sorudan oluşan 

veri toplama formu ile toplanmıştır. Hemşirelerde 18-37 yaş grubu Y kuşağını (1980-1999), 38-52 yaş 

grubu X kuşağını (1965-1979) ve 53 ve üstü yaş grubunu ise Baby Boomer Kuşağı (1946-1964)’nı 

oluşturmaktadır. Veriler sayı, yüzde ve ortalama ile değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Araştırmanın örneklemini oluşturan bireylerin yaş ortalaması 30.48 (±8.76)’dir. Bireylerin 

%53.2’si erkek, %47.4’ü üniversite mezunu, %39.6’sı serbest meslek çalışanı ve %80’ni il merkezinde 

yaşamaktadır. Bireylerin %75’i Y kuşağının “daha kaliteli bakım verdiğini”, %72.6’sı “bakımda daha 

hijyenik olduklarını”,  %62.4’ü “etik ilkelere daha çok uyduklarını”, %61.4’ü “girişimler öncesi 

hastayı daha çok bilgilendirdiklerini”, %56.8’i “zaman yönetiminin daha iyi olduğunu”, %55’i 

“teorik bilgiye daha çok sahip olduğu”, %53’ü “ilaç uygulamalarında daha dikkatli ve bilinçli 

olduklarını”, %82.2’si “teknolojiyi hemşirelik bakımında daha çok kullandıklarını” ve %84.6’sı 

“daha istekli çalıştıklarını” belirtmiştir. Bireylerin %59.2’si X kuşağının “bakıma yönelik aile 

bireylerine daha iyi eğitim verdiğini”, %49.4’ü “teorik bilgiyi pratiğe aktarmada daha başarılı 

olduklarını” belirtmiştir. Sonuç ve Öneriler: Y kuşağı diğer kuşaklara göre hemşirelik bakım 

sürecinin birçok adımında daha başarılı bulunmaktadır. Toplumun beklentisi gözönünde 

bulundurularak hemşirelik eğitim ve müfredatında ve kurum içi iş planlamalarında hemşirelerin hangi 

kuşakta yer aldığı göz önüne alınmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Toplum, Hemşirelik, Kuşaklar, Kuşaklararası Bakım, Tanımlayıcı Araştırma. 

Oral Presentation / Abstract 45



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

ENTREPRENEURSHIP IN NURSING 

Aydın BİŞKİN 

Dicle University, aydinbiskin51@gmail.com 

* Corresponding author: aydinbiskin51@gmail.com

Abstract 

People who has entrepreneur and management qualifications, mark not only the success of their 

business but also the economic success of countries. In order to realize the economic development of 

our country, people with entrepreneurial potential should be brought to the forefront. Taking the helm 

by the people with entrepreneurship qualifications is becoming more and more 

important.Entrepreneurship, which has the largest share in the creation of economic values, can be 

made attractive. Today, management courses offered in many faculties college. However, with this 

training, students are provided with information on how to manage business but can not make a full 

contribution to those who desire to start with their own business. Emphasis is placed on the low level 

of students’ understanding of entrepreneurship.  

Entrepreneurial nurses provide the employment of nurses who can perform these services in the field 

of health. Nursing despite the fact that entrepreneurship in the profession is based on old an women 

entrepreneurs are supported by the state in many countries; it was reported that only 0,5-1% of nurses 

lived as entrepreneurs. In our country, there is no measurement tool that can be used to used to 

measure the state of innovation of nurses individually and there is not enough training about this 

situation. Innovation has become an important concept in the field of nursing in recent years. With in 

the health care system, where continuous change and development is experienced, there is a rapid 

innovation process in the nursing profession depending on technological an scientific developments. 

The concept of innovation towards nursing can be fined as a process in which, new approaches 

technologies developed new ideas (method, service type etc.) are transformed into value creating 

outputs. Florence Nightingale, founder of modern nursing, in 1800 said “A more livable world, such a 

world will not be forgiven us, so let us work the create this world whitout hesitation. We should 

change it instead of living and took attention to the neccessity and inevitability of change’’has 

attracted. This thought of Florence nightingale is considered the first event that thr presence of 

innovation im mursing is felt. Innovation in nursing can be achieved by managing nurses whit 

leadership characteristics that support evidence-based practices.In addition, producing new ideas and 

being a change agent in reflecting the innovations made in the field of health are the most important 

steps in the performing innovation of manager nurses. Other roles of manager nurses in on effective 

innovation process include ; 

● They must be open to innovation

● They should consider what kind of innovations they can make in problematic areas im their

professional practices

● They should think about how to develop existing applications.

● The should be questioning the resulting innovation and consider how they will reflect on the

workplace.

● Provide opportunities for their professional and personal development.

● Project productions should be supported.
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● They should value and support the creative ideas of nurses.

● They should develop nurses’ self-confidence in innovation

● Using innovations in the institution, their result should be made visible in terms of being

exemplary.

● They should lead both nurses and other professionals in innovation

● We need to create a platform that conveys the innovative ideas of nurses to senior

management

● Nurses should be motivated in the innovation process.

Keywords: entrepreneurship, nursing, nurse 
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Girişimcilik ve yöneticilik niteliklerine sahip olan kişiler sadece işletmelerinin başarısı için 

değil, aynı zamanda ülkelerin ekonomik başarısına da damgalarını vurmaktadırlar. Ülkemizin 

ekonomik gelişmesini gerçekleştirebilmesi için, girişimcilik potansiyeline sahip insanlarımızın ön 

plana çıkarılması gerekmektedir. Girişimcilik niteliklerine sahip insanların dümenin başına geçmesi 

gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. Ekonomik değerlerin yaratılmasında en büyük paya sahip 

olan girişimcilik cazip hale getirilmelidir. Bugün birçok fakülte ve yüksek okulda işletmecilik dersleri 

verilmektedir. Ancak verilen bu eğitimlerle, öğrencilere işletmenin nasıl yönetilebileceği hakkında 

bilgiler verilmekte fakat kendi işini kurma arzusu içinde bulunanlara tam bir katkı 

sağlanamamaktadır. Öğrencilerin girişimcilik konusuna bakış açısı kazanmaları yönünde vurgu 

oldukça düşük düzeyde yapılmaktadır. 

  Ülkemizde hemşirelerin bireysel olarak yenilikçilik durumunu ölçmek amacıyla 

kullanılabilecek bir ölçme aracı bulunmamakta ve bu durum hakkında yeterli  eğitim  

bulunmamaktatdır. Girişimci hemşireler, sağlık alanında bu hizmetleri yerine getirebilecek 

hemşirelerin istihdamını sağlar (6,7). Hemşirelik mesleğinde girişimciliğin eskilere dayanması ve 

birçok ülkede kadın girişimcilerin devlet tarafından desteklenmesine rağmen; hemşirelerin sadece 

%0.5-1’nin girişimci kişiler olarak hayatlarını sürdürdükleri bildirilmiştir.  İnovasyon, son yıllarda 

hemşirelik alanında da önemsenen bir kavram haline gelmiştir. Sürekli değişim ve gelişimin yaşandığı 

sağlık bakım sistemi içinde hemşirelik mesleğinde de teknolojik ve bilimsel gelişmelere bağlı olarak 

hızlı bir inovasyon süreci yaşanmaktadır.  Hemşireliğe yönelik inovasyon kavramı, sağlık bakım 

hizmetlerinde yeni yaklaşımların, teknolojilerin ve çalışma biçimlerinin geliştirildiği, yeni fikirlerin 

(yöntem, hizmet türü vb.) değer yaratan çıktılara dönüştürüldüğü bir süreç olarak tanımlanabilir. 

Modern hemşireliğin kurucusu olan Florence Nightingale, 1800’lü yıllarda, “Daha yaşanılası bir 

dünya; böyle bir dünya bize bağışlanmayacak, o halde hiç duraksamadan bu dünyayı oluşturmak için 

çalışalım. Yaşama uymak yerine onu değiştirmeliyiz.” diyerek değişimin gerekliliğine ve 

kaçınılmazlığına dikkat çekmiştir. Florence Nightingale’ in bu düşüncesi hemşirelikte inovasyonun 

varlığının hissedildiği ilk olay olarak kabul edilmektedir. Hemşirelikte inovasyon, kanıta dayalı 

uygulamaları destekleyen bir liderlik özelliğine sahip yönetici hemşireler ile sağlanabilmektedir. 

Ayrıca yeni fikirler üretebilmek ve sağlık alanında yapılan yenilikleri uygulamaya yansıtabilme 

konusunda değişim ajanı olabilmek yönetici hemşirelerin inovasyonu gerçekleştirmelerinde en 

önemli adımlardır. 

Yönetici hemşirelerin etkili bir inovasyon sürecindeki diğer rolleri şöyle sıralanabilir; 

• Yeniliğe açık olmalıdırlar.

• Ortaya çıkan inovasyonu sorgulayıcı olmalıdırlar ve çalışma alanlarına nasıl

yansıtacaklarını düşünmelidirler
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• Kendi mesleki uygulamalarında problemli alanlarda ne tür inovasyonlar

yapabileceklerini düşünmelidirler.

• Var olan uygulamaları nasıl geliştireceklerini düşünmelidirler.

• Özellikle inovatif girişimleri, fikirleri bulunan hemşireleri desteklemeli hatta başarılı

olanları ödüllendirmelidirler.

• Mesleki ve kişisel olarak gelişmelerine fırsat tanımalıdırlar

• Projeler üretmelerini desteklemelidirler.

• Hemşirelerin yaratıcı fikirlerine değer vermeli ve desteklemelidirler.

• Hemşirelerin inovasyon konusunda özgüvenlerini geliştirmelidirler.

• İnovasyonları kurumda kullanarak sonuçlarının örnek olması açısından gözle görünür

hale getirilmelidirler.

• Hem hemşirelere hem de diğer meslek üyelerine inovasyon konusunda liderlik

yapmalıdırlar.

• Hemşirelerin inovatif fikirlerini üst yönetime iletebileceği bir platform 

oluşturmalılardır.

• İnovasyon sürecinde hemşireleri motive etmelidirler.

Anahtar sözcükler: hemşire, hemşirelik, girişimcilik 
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Abstract: Pregnant education programs are widely applied in order to inform all pregnant 

women about prenatal, intrapartum and postpartum periods and to give knowledge and skills 

to prospective mothers and fathers to adopt their normal roles, pain management and new 

roles. Heeded rate of women education is increasing every day in Turkey. Pregnant education 

has begun to be implemented in Turkey in the 1960s, but opened the childbirth preparation 

classes in the 1990s. In the 2000s it became widespread. As a result of the Ministry of 

Health's support for pregnant trainings, pregnant trainings have started to be provided in 

public hospitals and family health centers in many cities. Pregnancy trainings prepare the 

mother for the birth and include the family in the physical and psychological birth process. 

The aim of these trainings was to ensure that the pregnant women live a healthy way from 

prenatal period to postpartum period and to reduce cesarean delivery rate. In addition, with 

these trainings, parents can gain sufficient knowledge and skills. Many philosophies and 

models are used for prenatal preparation in these trainings. The principal conducted prenatal 

preparation model in Turkey Lamaze, Bradley, Active Birth, HypnoBirthing, Dick Reader, 

muscle and relaxation exercises are methods and philosophy. 

Keywords:childbirth,  pregnant women, pregnant education, Turkey, childbirth 
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Özet: Tüm gebelerin prenatal, intrapartum ve postpartum dönemlerine yönelik 

bilgilendirilmeleri ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal 

doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri 

kazandırmak amacı ile gebe eğitim programları yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. 

Türkiye’de gebe eğitimlerinin önemsenme oranı her geçen gün artmaktadır. Gebe eğitimleri 

Türkiye’de 1960’larda uygulanmaya başlamış, ancak 1990'lı yıllarda doğuma hazırlık 

sınıflarının açılmıştır. 2000'li yıllarıda ise yaygınlaşmıştır. Sağlık Bakanlığının gebe 

eğitimlerini desteklemesi sonucunda günümüzde pek çok ilde kamu hastaneleri ve aile sağlığı 

merkezlerinde gebe eğitimleri  verilmeye başlanmıştır. Gebelik döneminde yapılan eğitimler, 

anne adayını doğuma hazırlamakta, aileyi fiziksel ve psikolojik doğum sürecine dahil 

etmektedir. Bu eğitimlerin amacı gebelerin prenatal dönemde başlayan ve postpartum 

döneme kadar geçen süreci sağlıklı bir şekilde yaşamaları ve sezeryan doğum oranını 

azaltmak olmuştur. Ayrıca bu eğitimler ile anne baba adayları yeterli bilgi ve beceri 

kazanabilmektedir. Bu amaçla verilen bu eğitimlerde doğum öncesi hazırlık için birçok felsefe 

ve model kullanılmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda Türkiye’de yürütülen doğum öncesi 

hazırlık modellerinden başlıcaları Lamaze, Bradley, Aktif Doğum, Hypnobirthing, Dick Read, 

Kas ve Gevşeme  Egzersizleri yöntem ve felsefeleridir. 

Anahtar Kelimeler: doğum, gebe eğitimi, , gebe, Türkiye 
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Absract 

According to the World Health Organization, reproductive health problems account for more than one-

third of the total diseases of females and more than one-tenth of males. Reproductive health has a special 

place and importance in woman's life. Because fertility is specific to woman's body, and her experiences 

in this process can adversely affect her overall health level [1]. The age of 15–49, when women reach 

sexual maturity and fertility functions, is also a risky and prolonged period in which genital infections 

increase [2]. In this prolonged period, women are at greater risk for infections than men due to 

anatomical reasons such as the mucosal structure of the external genitals, the close neighborhood of 

the organs, and improper hygienic habits such as inappropriate genital area cleaning during 

menstruation and after extretion, inadequate handwashing, and incorrect underwear use. At the same 

time, wrong beliefs and practices, people's shyness about genital organ diseases, educational and 

economic reasons cause genital infections to be a common and increasing problem [3]. Genital 

infections can be prevented by ensuring that women apply their genital hygiene practices correctly. 

Incorrect and inadequate genital hygiene practices may play a major role in the development of 

infections in the genital area. These infections can cause serious complications in women and affect 

their physiological, psychological health, quality of life and economic conditions [2]. Proper genital 

hygiene behaviors can be realized by education of individuals. The task of teaching and making 

individuals gain proper genital hygiene behaviors falls to nurses who have the most chance of 

communicating with healthy/sick individuals among healthcare professionals [4]. Nurses can teach 

proper health behaviors and contribute to health protection and promotion by educating adolescent 

girls and women in the society with training programs they perform. As a result of these trainings, the 

proper hygiene behaviors will be gained and the prevalence and recurrence of genital infections will be 

eliminated. Thus, nurses will both improve the health level of women and help to reduce health 

expenditures. Nurses can help prevent genital infections by providing counseling as well as their 

educational roles [5]. 

Keywords: genital infection, hygiene, nursing. 
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Özet 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, kadınların toplam hastalıklarının üçte birinden, erkeklerin ise onda 

birinden fazlasını üreme sağlığı problemleri oluşturmaktadır. Kadının yaşamında üreme sağlığının ayrı 

bir yeri ve önemi vardır. Çünkü doğurganlık kadının bedenine özgü bir olaydır ve kadının bu süreçte 

yaşadıkları onun genel sağlık düzeyini olumsuz yönde etkileyebilir [1]. Kadınların cinsel olgunluğa 

eriştiği ve doğurganlık fonksiyonlarının gerçekleştiği 15–49 yaş dönemi aynı zamanda genital 

enfeksiyonlarında artış gösterdiği riskli ve uzun bir dönemdir [2]. Bu uzun dönem içinde kadınlar, dış 

genitallerin mukozal yapısı, organların yakın komşulukları gibi anatomik nedenler ve menstürasyon 

dönemi ve boşaltım sonrası uygun olmayan genital bölge temizliği, yetersiz el yıkama, uygun iç çamaşırı 

kullanmama gibi yanlış hijyenik alışkanlıklar nedeni ile erkeklere göre enfeksiyonlar açısından daha 

fazla risk altındadırlar. Aynı zamanda yanlış inanç ve uygulamalar, genital organlara ilişkin hastalıklar 

konusunda insanların çekingen davranmaları, eğitimsel ve ekonomik nedenlerle genital enfeksiyonların 

sık karşılaşılan ve giderek artış gösteren bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır [3]. Gelişebilecek 

genital enfeksiyonlar kadınların genital hijyen uygulamalarını doğru bir şekilde uygulamaları 

sağlanarak önlenebilir. Yanlış ve yetersiz genital hijyen uygulamaları genital bölgede enfeksiyonların 

gelişebilmesinde büyük rol oynayabilmektedir. Gelişebilecek enfeksiyonlar da kadınlarda ciddi 

komplikasyonlara neden olarak kadınların fizyolojik, psikolojik sağlıklarını, yaşam kalitelerini ve 

ekonomilerini önemli ölçüde etkileyebilmektedir [2].  

Doğru genital hijyen davranışları bireylerin eğitimiyle gerçekleştirilebilmektedir. Bireylere doğru 

genital hijyen davranışlarının öğretilmesi ve kazandırılması konusunda görev, sağlık ekibi üyelerinden 

sağlıklı/hasta bireylerle en fazla iletişim kurma şansına sahip olan hemşirelere düşmektedir [4]. 

Hemşireler düzenledikleri eğitim programları ile toplumdaki adolesan çağdaki genç kızları ve kadınları 

eğiterek, doğru sağlık davranışlarını öğretebilir ve sağlığın korunması ve geliştirilmesine katkı 

sağlayabilirler. Bu eğitimler sonucunda doğru hijyen davranışlarının kazandırılması ile genital 

enfeksiyonların yaygınlığı ve tekrarlama olasılığı ortadan kaldırılmış olacaktır. Böylece hemşireler hem 

kadınların sağlık düzeylerini arttıracak hem de sağlık harcamalarının azalmasına yardımcı 

olacaklardır. Hemşireler eğitici rollerinin yansıra danışmanlık hizmeti de vererek genital 

enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olabilirler [5]. 

Anahtar sözcükler: genital enfeksiyon, hijyen, hemşirelik. 
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Abstract: 

Labor pain, which is an acute pain, is one of the most severe type of pain known today. However, this 

pain differs from other types of pain in that it is part of a natural process, occurs within a limited period 

of time and the mother willingly endures this pain for her baby [1, 2]. It is known that labor pain, which 

is difficult to tolerate despite being physiological, may adversely affect maternal and fetal health. 

Therefore, the American Society of Anesthesiologists and the American College of Obstetricians and 

Gynecologists have accepted the treatment of labor pain as an indication [1]. Controlling the labor 

pain is one of the main goals of care given to women who give birth, and non-pharmacological and 

supportive methods used to reduce pain can be safely used by nurses in labor [3]. Non-pharmacological 

methods, whose analgesic effect was proven by gate control and endorphin theories, are comfortable, 

easy to use and reliable applications. Besides, the continuous support of the individual that woman 

wants beside her during labor may strengthen the ability to use non-pharmacological methods 

effectively and make her feel more controlled during the labor. Labor dance is one of the non-

pharmacological methods that provide opportunities such as massage and freedom of movement with 

the support of the partner [4]. Dance therapy is a type of psychotherapy that uses movement as a tool 

based on the relationship between body and mind. In this approach, there is no distinction between right 

and wrong, beautiful and ugly, every movement is a right movement. Dance therapy can be used to 

facilitate labor and to increase comfort during labor [5]. During the labor dance, the hands of the 

pregnant woman are on her partner’s shoulder making pelvic tilt movements accompanied by music 

and her partner massages her back and sacrum [4]. Labor dance is the adaptation of the program called 

"Dancing thru Pregnancy", which has been performed for 25 years in the United States, to Turkey by 

Michal Bardavid and also it is the improved version of the dance therapy. It is recommended for a 

healthy and safe pregnancy. The most important difference of this dance is that it provides an 

opportunity for mothers who have passed through the same process to share their feelings and 

experiences with each other under the guidance of a psychologist [5]. Bengtsson et al. reported that 

social dance is a nursing attempt. Social dance is considered as a nursing initiative that provides 

positive feelings to the patients receiving support, increases their communication skills and improves 

their behaviors [6]. Dance labor decreases perceived labor pain, increases satisfaction with birth and 

helps the pregnant woman to feel more controlled during the labor. Positive labor experience may affect 

mother and infant health positively in the long term [4]. In the prenatal period, women and their families 

should be informed about dance labor and encouraged to practice it during labor. The participation of 

partner and other members of the family should be supported by hospital management and delivery 

room staff, and this should also be supported in line with the policies 

Keywords: Pain; Labor dance; Nursing. 
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Özet: 

Akut bir ağrı olan doğum ağrısı günümüzde bilinen en şiddetli ağrı türlerinden biridir. Ancak 

bu ağrı doğal bir sürecin parçası olması, sınırlı bir süre içerisinde gerçekleşmesi ve annenin 

bebeği için isteyerek bu ağrılara katlanması özellikleriyle diğer ağrı türlerinden ayrılmaktadır 

[1, 2]. Fizyolojik olmasına rağmen tolere edilmesi zor olan doğum ağrısının anne ve fetüs 

sağlığını olumsuz yönde etkileyebildiği bilinmektedir. Bu nedenle Amerikan Anesteziyoloji 

Derneği ve Amerikan Obstetri ve Jinekoloji Derneği doğum ağrısının tedavisini endikasyon 

olarak kabul etmiştir [1]. Doğum ağrısının kontrolü, doğum yapan kadınlara verilen bakımın 

temel amaçlarından olup ağrının azaltılmasında kullanılan nonfarmakolojik ve destekleyici 

yöntemler doğum eyleminde hemşireler tarafından güvenle kullanılabilmektedir [3]. Analjezik 

etkisi kapı kontrol ve endorfin teorisi ile açıklanan nonfarmakolojik yöntemler, konforlu, 

kullanımı kolay ve güvenilir uygulamalardır. Ayrıca travay sırasında kadının tercihi olan 

kişinin sürekli destek sağlaması, nonfarmakolojik yöntemleri etkin kullanma yeteneğini 

güçlendirip eylem sırasında kendisini daha kontrollü hissettirebilmektedir. Eş/partnerin 

desteği ile birlikte masaj ve hareket özgürlüğü gibi olanakların sağlandığı nonfarmakolojik 

yöntemlerden biri doğum dansıdır [4]. Dans terapisi, beden ve zihin ilişkisine dayalı, hareketi 

araç olarak kullanan bir psikoterapi çeşididir. Bu yaklaşımda doğru-yanlış, güzel-çirkin ayrımı 

yoktur, yapılan her hareket doğru harekettir. Dans terapisi doğumu kolaylaştırmak ve doğumda 

konforu artırmaya yönelik uygulanabilmektedir [5]. Doğum dansında gebe elleri eşinin 

omzunda, müzik eşliğinde pelvik tilt hareketleri yapmakta; eşi tarafından sırt ve sakrum 

bölgesine masaj yapılmaktadır [4]. Doğumun dansı, Amerika’da 25 senedir uygulanan ve 

“Dancing thru Pregnancy” olarak tanınan programın, Michal Bardavid tarafından Türkiye’ye 

adapte edilmiş ve dans terapisi ile geliştirilmiş versiyonudur. Sağlıklı ve güvenli bir hamilelik 

için önerilir. En önemli farklılığı aynı süreçten geçen anne adaylarına, psikolog eşliğinde 

duygu ve tecrübelerini birbirleri ile paylaşma fırsatı sağlamasıdır [5]. Bengtsson ve 

arkadaşları, sosyal dansın hemşirelik girişimi olduğunu bildirmişlerdir. Sosyal dans, destek 

alan hastalara olumlu duygular yaşatan, iletişim becerilerini arttıran ve davranışlarını 

geliştiren bir hemşirelik girişimi olarak görülmektedir [6]. Doğum dansının algılanan doğum 

ağrısını azaltırken, doğumdan memnuniyetini artırmakta; eylem süresince de gebenin kendini 

daha kontrollü hissetmesine yardımcı olmaktadır. Olumlu bir doğum deneyimi uzun vadede 

anne ve çocuk sağlığını olumlu yönde etkileyebilmektedir [4]. Doğum öncesi dönemde 

kadınlara ve ailesine doğum dansı konusunda bilgi verilmeli ve travay süresince uygulama 

konusunda cesaretlendirilmelidir. Eş/partner ve ailenin diğer üyelerinin katılımına hastane 

yönetimleri ve doğumhane çalışanları tarafından destek verilmeli, bu durum politikalar 

doğrultusunda da desteklenmelidir. 
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Being a mother is usual for some women, ordinary for some, and expected for some. But for 

some mothers, it is both difficult to decide and a difficult process from the beginning of pregnancy. For 

the disabled mothers, this challenging process is perhaps the most challenging of the roads. Like every 

woman, she wants to be a mother in women with any disability. However, the obstacle situation can 

sometimes delay this process or cause complications, and in some cases it may be impossible. In 

addition, social judgments imposed by the society on disabled women, negative attitudes and behaviors 

about pregnancy and parenting can negatively affect the process of disabled women. 

It is often thought that women with disabilities are considered asexual and not suitable for 

marriage and being a mother. Turkey in our country according to the Disability Survey; while the rate 

of married disabled men is 60.88%, the rate of married women is 44.52%. 

The prospective mothers with physical disabilities may not be able to easily decide to have a 

baby. Because their own disability, first comes across in pregnancy. Weight gain during pregnancy, 

health problems, changing body form may make it difficult for the mother to decide. As soon as the 

mother decides to conceive, she has hundreds of question marks in her head. Because the prospective 

mothers with disabilities may feel more inadequate or unlucky than the non-disabled mothers. 

Like other expectant mothers, the prospective disabled mother experiences several feelings 

together during pregnancy. Because pregnancy is a period in which a woman changes her life to a 

whole new role. Sometimes she feels very good physically and psychologically, sometimes she finds 

herself quite fragile and depressed. In addition to this complexity of emotions, expectant mothers also 

host other emotions. Disability is not an obstacle to pregnancy, but the complex feelings experienced 

are part of the prospective mother of a disabled mother. 

As a result; It is the most natural right of a woman to live a healthy and happy pregnancy 

regardless of the body. In this process, it is very important that health professionals identify the problems 

that a disabled woman may experience in pregnancy, childbirth and postpartum period and provide 

care services at an early stage. 

Keywords: disability, woman, mother 
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Anne olmak bazı kadınlar için olağan, bazıları için sıradan, bazıları için ise beklenen bir 

olaydır. Ama bazı anneler için ise hem karar vermesi zor hem de gebeliğin başından itibaren zorlu bir 

süreçtir. Engelli anneler için ise bu zorlu süreç belki de çıkılan yolların en zorlusudur. Her kadın gibi 

herhangi bir engele sahip olan kadınlarda anne olmak ister. Fakat engel durumu bazen bu süreci çok 

geciktirmekte ya da komplikasyonlara neden olabilmekte, bazı durumlarda ise imkânsız hale 

getirebilmektedir. Ayrıca toplumun engelli kadına yüklediği toplumsal yargılar, gebelik ve ebeveynlik 

konusundaki olumsuz tutum ve davranışları engelli kadının sürecini negatif yönde etkileyebilmektedir. 

Çoğu zaman engelli kadınların aseksüel olarak kabul edildiği, evlilik ve anne olmak için uygun 

olmadığı düşünülür. Ülkemizde yapılan Türkiye Özürlüler Araştırmasına göre; evli engelli erkek oranı 

%60.88 iken, evli kadın oranı ise %44.52’dir. 

Fiziksel engeli olan anne adayı bir bebek sahibi olmaya çok kolay karar veremeyebilir. Çünkü 

kendi engeli, ilk olarak gebelikte çıkar karşısına. Gebelikte alınan kilolar, sağlıkla ilgili sıkıntılar, 

değişen beden formu anne adayının karar vermesini zorlaştırabilir. Fiziksel bir özrü olan anne adayı 

gebe kalmaya karar verdiği ilk andan itibaren kafasında yüzlerce soru işareti oluştuğunu fark eder. 

Çünkü engeli olan anne adayı engeli olmayan anne adayına göre kendini daha yetersiz veya şanssız 

hissedebilir.  

Gebelik sürecinde engelli anne adayı da diğer anne adayları gibi birkaç duyguyu bir arada 

yaşar. Çünkü gebelik kadının hayatında yepyeni bir role geçiş yaptığı bir dönemdir. Bazen kendini 

fiziksel ve psikolojik olarak çok iyi hisseder, bazen ise oldukça kırılgan ve moralsiz bulur. Engeli olan 

anne adayları bu duygu karmaşasına ek olarak başka duygulara da ev sahipliği yaparlar. Engellilik 

gebeliğe engel değildir, ancak yaşanan karmaşık duygular engelli anne adaylığının bir parçasıdır. 

Sonuç olarak; kadın nasıl bir bedende olursa olsun sağlıklı ve mutlu bir gebelik yaşamak en 

doğal hakkıdır. Bu süreçte sağlık profesyonellerinin gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde engelli 

kadının yaşayabileceği problemleri erken evrede saptayarak bakım hizmeti sunması son derece 

önemlidir. 
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ÖZET 

Amaç: Bu araştırma pediatri yoğun bakımda çalışan hemşirelerinin dikkat düzeylerini ve ilişkili 

faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. 

Materyal ve Metod: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak planlanan araştırma, iki kamu hastanesinin 

pediatri yoğun bakım ünitelerinde 18 Eylül- 10 Ekim 2019 tarihleri arasında etik kurul ve kurum 

izinlerini takiben örneklem seçimine gidilmeyip araştırmaya katılmayı kabul eden 61 hemşire ile yüz 

yüze yapıldı. Verilerin toplanmasında “Hemşirelerin Tanıtıcı Özellikleri Bilgi Formu” ve “Sayı 

Menzili Testi” kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesi yüzde, ortalama, t testi, ki kare, korelasyon 

analizleri kullanıldı. 

Bulgular ve Sonuç: Çalışmaya katılan hemşirelerin 32’si kadın, 29’ u erkektir. 

Hemşirelerin %91.8’inin lisans düzeyinde eğitim aldığı , %55.7 ‘sinin evli,  %57.4’ünün 24 saatlik 

vardiya nöbeti tuttuğu, %72.1’inin sigara kullanmadığı, %52,5’inin uyku kalitesinin orta 

düzeyde, %72.1’inin baktığı hastanın bakımının kendisini zorladığı belirlendi. Hemşirelerin ortalama 

yaşı 28.963.97 yıl, klinikte görev süresi 3.182.13 yıl, aylık ortalama çalışma saati 208.6529.09, 

bakılan hasta sayısı 2.260.65 olarak bulundu. Nöbet öncesi;  ileri sayı menzili skoru 5.180.56, geri 

sayı menzili skoru 3.700.61, ileri ve geri sayı menzili skoru toplamı 8.850.87 olarak bulundu. Nöbet 

sonrası; ileri sayı menzili skoru 3.950.58, geri sayı menzili skoru 2.730.51, ileri ve geri sayı menzili 

skoru toplamı 6.680.82 bulundu. Cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi sayı skorlarını etkilemedi 

(p>0.05). Vardiya saati nöbet öncesi geri sayı skorunu etkiledi, uyku kalitesi nöbet sonrası geri sayı 

skorunu etkiledi, yaş nöbet öncesi toplam skoru ile nöbet sonrası ileri ve geri sayı skorlarını etkiledi 

(p<0.05). İleri sayı ve geri sayı menzilinde nöbet öncesi ve sonrası pozitif yönde anlamlı ilişki 

belirlendi (p<0.05). 

Hemşirelerin dikkat düzeyleri arasında nöbet öncesi ve sonrası anlamlı ilişki belirlendi. Bazı 

demografik özelliklerin dikkati etkilediği saptandı. Çalışmanın hemşirelerin iş performansını 

arttırmaya yönelik planlanacak programlarda dikkate alınması ve yeni çalışmalarla desteklenmesi 

önerilmektedir. 
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ABSTRACT 

Aim: This study was conducted to determine the attention levels of nurses working in pediatric 

intensive care units and the affecting factors. 

Method: The study which was planned as a descriptive and relation-seeking study was carried out 

face-to-face with 61 nurses who agreed to participate after receiving ethical committee and institution 

permissions, without selecting any samples in the pediatric intensive care units of two public hospitals 

between September 18 th – October 10 th, 2019. Data were collected using the “Nurses Introductory 

Characteristics Information Form” and the “Number Range Test” and evaluated using percentage, 

mean, t-test, chi-square and correlation analysis. 

Findings and Conclusion: Among the nurses who participated in the study; 32 were female and 29 

were male. 91.8% of the nurses had undergraduate education, 55.7% were married, 57.4% kept shift 

watch 24 hours, 72.1% did not smoke, 52,5% had moderate sleep quality and 72.1% of them stated 

that the patient they took care of was compelling. It was found that the nurses’ age average was 

28.963.97 years, task duration in the office was 3.182.13 years, monthly average working hour was 

208.6529.09 hours and the number of patients they took care of was 2.260.65. Before the watch; the 

advanced number range score was 5.180.56, the rear number range score was 3.700.61 and the 

total advanced and rear number range score was 8.850.87. After the watch;  the advanced number 

range score was 3.950.58, the rear number range score was 2.730.51 and  the total advanced and 

rear number range score was 6.680.82. Gender, marital status and educational level did not affect 

the number scores (p>0.05). Watch hour affected the rear number score before the watch; sleep 

quality affected the rear number score after the watch; and age affected total score before the watch 

and both advenced scores and rear number scores after the watch (p<0.05). It was determined that 

there was a positively significant correlation between the advanced number and rear number range 

before and after the watch (p<0.05). 

It was found that there was a significant correlation between the nurses’ attention levels before and 

after the watch. It was determined that some demographic characteristics affected attention. It is 

suggested that the study is taken into consideration in programs to be planned to increase the nurses’ 

work performance and is supported with new studies. 

Keywords: nurse, attention level, shift 
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Abstract 

Purpose: This research is made to study the adaptation of first and second year students of health 

colleges and vocational health high schools and the factors that effects their adaptation.  

Methods: The universe of this definitive research consists of 789 students of Artuklu  University Higher 

School of Health and Vocational Higher School of Health Services first and second year students. After 

required permits were taken, the data was gathered by talking face to face, uploaded to statistical 

package programme and definitive statistics and chi-square analysing was used. 

Results: %35.4 of the students are in Higher School of Health, %64.6 of them are in Vocational Higher 

School of Health Services. The age average is 19.00 (Min:17, Max:23) and %50.4 of them live in 

dormitory. Students' reason of the  school preference is %40.6 "it was the choice according to my exam 

results", %21.5 "the high rate of employement", %20.1 "family, friend, teacher's wishes" and %17.8 "it 

is my ideal profession". %32.9 of the students are having difficulties in adapting the university, %84.7 

%26.0 of them feel lonely, %56.7 of them like the  university life. %48.6 of them thinks that 

transportation is a problem. there is a meaningful statistical relevancy (p&lt;0.05) between  the students 

that have difficulty to adapt to university and university department, age, the reason of department 

choice  being satisfied with their profession choice, the sufficiency in equipment of the classrooms, the 

communication levels with their instructors and their adequateness in their field of study. 

Conclusion: Our research confirmed that one third of the students have difficulties in adapting the 

university. Extending the counseling services and including the instructors to orientation programmes 

may have a significant effect. 

Keywords: adaptation, university, university life, Mardin. 
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Özet: 

Amaç: Bu araştırma sağlık yüksekokulu ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunun 1.ve 2. Sınıf 

öğrencilerinin üniversiteye uyumunun ve bu uyumu etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla 

yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık 

Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birinci ve ikinci sınıflarında okuyan 789 öğrenci 

oluşturmuştur.Veriler gerekli izinler alındıktan sonra yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmış, 

istatistiksel paket programına yüklenmiş, tanımlayıcı istatistikler ile ki kare analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin %35,4’ü Sağlık Yüksekokulu,%64,6’sı Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu’ndadır.Yaş ortalaması 19.00 yaş olup (Min:17, Max:23) öğrencilerin %50,4’ü yurtta 

yaşıyor.Öğrencilerin bölümlerini tercih sebebi en fazla (%40.6) ‘puanıma göre olduğu’ için 

olmuştur,%21.5’i iş sorununun olmamasına göre,%20.1 aile, arkadaş, öğretmen isteğine göre,%17.8’i 

idealindeki mesleğe sahip olmak için tercih yapmışlardır.Öğrencilerin %32.9’u üniversiteye uyum 

sağlamakta güçlük çekmekte,%84,7’si %26.0’ı üniversitede kendisini yalnız hissetmekte,%56,7’si 

üniversite yaşamını sevmektedir.Öğrencilerin %48.6’sı üniversiteye ulaşımı problemli bulmaktadır. 

Üniversite yaşamına uyum sağlamakta güçlük çeken öğrencilerin okuduğu bölüm, yaş, bölüm tercih 

nedeni, bölümünden memnun olma hali, sınıfların araç gereç donanımlarının yeterliliği, bölümdeki 

öğretim elemanlarıyla iletişimlerinin yeterli olup olmaması ile öğretim elemanlarının mesleki 

bilgilerinin yeterli olup olmaması arasında istatistiksel anlamlılık bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuç: Araştırmamız üniversite öğrencilerinin üçte bir gibi bir bölümünün üniversiteye uyum sorunu 

yaşadığını, tespit edilmiştir.Üniversiteye başlayan öğrencilere danışmanlık hizmetlerinin 

yaygınlaştırılması, oryantasyon programlarına öğretim elemanlarının da dahil edilmesi anlamlı 

olabilir. 

Anahtar sözcükler: uyum, üniversite, üniversite yaşamı, Mardin. 

Oral Presentation / Abstract 63



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

THE GENDER PERCEPTION AMONG THE NURSES WHO WORK IN MARDİN 

Sema Çifçi 1, Vasfiye Bayram Değer2,* 

1Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mardin, Turkey, sema–2121@hotmail.com  
2Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mardin, Turkey,  vasfiyedeg@gmail.com 

* Corresponding author: vasfiyedeg@gmail.com

Abstract: 
Purpose: This study aims to identify the gender perception level of the nurses who work in Mardin, both 
state and private sector, and analyze the effecting factors. 
Methods: This study is a cross-sectional type. The necessary permissions were obtained for the study 
and the nurses working in the state and private hospitals in Mardin were formed. Our questionnaire 
consisted of socio-demographic characteristics and gender perception scale for adults and 25 items in 
total. The data obtained were recorded in SPSS program and evaluated, descriptive analysis and t test 
were used for analysis and p <0.05 was considered significant.  
Results: 66.4% of the individuals were female and 33.6% were male, 28.9% were in the 25-29 age group 
and 28.9% were in the 30-34 age group. The question  "marriage does not obstruct the women to work" 
is answered as "somewhat agree" by the %75.3 of the women and  %53.8 of the men, and the question 
"women should only work when her family has economic troubles" is answered as "somewhat agree" 
by the %78.6 of the women and %70.5 of the men. There was no significant relationship between age, 
gender, economic status, marital status, marriage type, relationship with spouse, parents' working year 
and mean gender perception scale score (p> 0.05). The mean score of gender perception scale (91.06 
± 6.47) was found to be higher in those 25 years of age and older (n = 59) than those aged 25 years 
(86.20 ± 6.94) (p <0.05). In addition, there was a significant relationship between educational status 
and mean score of gender perception scale (p <0.05). 

Conclusion: The studies showing the impact of gender perception of the work life of staff working in 
the health care system Turkey is quite limited. It is thought that it may be one of the important studies 
that will be added to the literature in terms of investigating the effects of gender concept upon the 
completion of the analyzes of our research. 

Keywords: Mardin, Gender Perception, Nurse, State hospital 

Oral Presentation / Abstract 64



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

MARDİN’DE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERDE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI 

Sema Çifçi 1, Vasfiye Bayram Değer2,* 

1Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , Mardin, Turkey, sema–2121@hotmail.com 
 2Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , Mardin, Turkey, vasfiyedeg@gmail.com 

* Sorumlu Yazar: vasfiyedeg@gmail.com

Özet: 
Amaç: Bu araştırma Mardin’de özelde ve kamuda çalışan hemşirelerin toplumsal cinsiyet kavramı algı 
düzeyini belirlemek ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır 
Gereç ve Yöntem: Araştırmamız kesitsel tiptedir.Araştırma için gerekli izinler alınmış olup evrenini 
Mardin’de devlet ve özel hastanede çalışan hemşireler oluşturmuştur.Anketimiz sosyo-demografik 
özellikler ve yetişkinler için toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinden ve toplam 25 maddeden 
oluşmaktadır.Elde edilen veriler SPSS programına kaydedilerek değerlendirilmiş, analizlerde 
tanımlayıcı analizler ve t testi ile anova kullanılmış,p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. 
Bulgular: Bireylerin %66.4’ü kadın, %33.6’sı erkek cinsiyeti olup, %28.9’u 25-29 yaş grubunda, 
%28.9’u 30-34 yaş grubunda yer almıştır.Evlilik kadının çalışmasına engel olmaz ifadesine kadın 
bireylerin %75.3’ü erkek bireylerin %53.8’i katılıyorum önermesini, kadın sadece ailesinin ekonomik 
sıkıntısı varsa çalışmalıdır ifadesine kadın bireylerin %78.6’’sı, erkek bireylerin %70.5’i katılıyorum 
önermesini işaretlemişlerdir.Bireylerin yaş, cinsiyet, ekonomik durum, medeni durum, evlenme şekli, eşi 
ile akraba olma,  anne babasının, çalışma yılı ile toplumsal cinsiyet algı ölçeği puan ortalaması 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). 
İlk evlenme yaşı 25 ve altı olanlarda (n=59) toplumsal cinsiyet algı ölçeği puan ortalaması (91.06±6.47) 
25 yaş ve üstü olanlardan (86.20±6.94) yüksek bulunmuştur (p<0.05).Ayrıca eğitim durumu ile 
toplumsal cinsiyet algı ölçeği puan ortalaması arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). 
Sonuç: Türkiye sağlık sisteminde çalışan personellerin toplumsal cinsiyet algısının çalışma yaşamına 
etkisini gösteren çalışmalar oldukça sınırlıdır. Araştırmamızın analizlerin tamamlanmasıyla toplumsal 
cinsiyet kavramının etkilerinin araştırılması yönünden literatüre eklenecek önemli araştırmalardan 
olabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar sözcükler: Mardin, Toplumsal Cinsiyet Algısı, Hemşire, Devlet Hastanesi 
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Labor pain, which is an acute and physiological pain, is one of the most severe types of pain 

perceived. The reason that a pain of this severity, which cannot be endured in normal time, differs 

from other pains is that this pain is perceived for a limited time and that the mother willingly endures 

it because of her longing to meet the baby (1, 2, 3 ,4). Management of labor pain will increase the 

satisfaction of the mother from birth. Non-pharmacological methods used in the management of this 

pain are methods that relieve and relax the woman without any drug treatment and that help to 

perceive the pain at its lowest (5). Acupuncture, music, yoga, acupressure, massage, hot-cold 

application on skin, hydrotherapy are among non-pharmacological methods (6). Intradermal water 

injection, which is one of these methods, is a simple and easy method. In order to perform this 

application, the woman should be at the first stage of labor, at active phase and her cervical dilatation 

around 4 cm. In addition, no analgesia should be administered to the pregnant woman within the last 

three hours (3). Intradermal water injection involves the formation of intradermal water bubbles at 

four different points around the sacrum. Two intradermal bubbles are made on each posterior superior 

iliac spina, and the other two bubbles are placed 3 cm below the first areas and 1 cm medial. The areas 

to be injected should be determined correctly in order to be successful in the method. In designated 

areas, 0.1 water is injected into the skin with the syringe to form very small bubbles. The absence of 

bubbles means that either sterile water is not supplied sufficiently or that the application is made to the 

subcutaneous tissue. Sterile water applied in the method disrupts the nerve endings and blocks the 

feeling of pain. This application relieves back pain significantly and the pain caused by abdominal 

contractions minimally (7, 8, 9). In a study evaluating four randomized trials of intradermal water 

injection at birth, it was reported that this application relieved pain from 10 minutes to 120 minutes 

(10). The most important advantages of this method are that it can be easily applied by 

midwives/nurses, it is effective in pain management, it has no negative effects on the health of mother 

and fetus and it is cheap. The disadvantages are that its effect is short-term and requires application of 

the procedure more than once (5, 9). 

 

Key Words: Labor pain, intradermal water injection, nursing. 
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Akut ve fizyolojik bir ağrı olan doğum ağrısı algılanan en şiddetli ağrı çeşitlerinden biridir. Normal 

zamanda kabul edilemeyecek bu şiddetteki bir ağrının diğer ağrılardan ayrı tutulmasının nedeni, 

ağrının sınırlı bir süre algılanması ve doğum eyleminin sonunda annenin bebeğe kavuşma özleminden 

dolayı bu ağrıya isteyerek katlanmasıdır (1, 2, 3, 4). Doğum ağrısının kontrol altına alınması annenin 

doğumdan duyacağı memnuniyetin artmasına sebep olacaktır. Bu ağrının yönetimde kullanılan 

nonfarmakolojik yöntemler herhangi bir ilaç tedavisi kullanılmadan, kadının rahatlamasını ve 

gevşemesini sağlayan, ağrı duyusunu en az düzeyde algılamasını sağlayan yöntemlerdir (5). 

Akupunktur, müzik, yoga, akupress, masaj, yüzeyel soğuk-sıcak uygulama, hidroterapi 

nonfarmakolojik yöntemlerin bazılarıdır (6). Yine bu yöntemlerden biri olan intradermal su enjeksiyon 

uygulaması basit ve kolay yapılabilen bir yöntemdir. Uygulamayı yapabilmek için kadının doğumun 

birinci evresinde, aktif fazda ve servikal dilatasyonun 4 cm civarında olması gerekmektedir. Ayrıca 

gebeye son üç saat içerisinde herhangi bir analjezi uygulaması yapılmamış olmalıdır (3). İntradermal 

su enjeksiyonu uygulaması sakrum çevresinde dört ayrı noktada intradermal su kabarcığı oluşturma 

esasına dayanır. İki adet intradermal baloncuk her bir posterior superior iliak spina üzerine, diğer iki 

baloncuk ise ilk yapılan yerlerin 3 cm altına ve 1 cm medialine olacak şekilde yapılır. Yöntemden 

başarı sağlanabilmesi için enjeksiyon yapılacak bölgelerin doğru belirlenmesi gerekmektedir. 

Belirlenen bölgelerde, enjektörle 0.1 su deri içine verilerek mercimek büyüklüğünde kabarcıkların 

oluşması sağlanır. Kabarcıkların oluşmaması ya yeteri kadar steril su verilmediği ya da uygulamanın 

subkütan dokuya yapıldığı anlamına gelmektedir. Yöntemde uygulanan steril su sinir uçlarını rahatsız 

ederek ağrı hissini bloke eder. Uygulama belirgin düzeyde bel ağrısını, minimal düzeyde de abdominal 

kontraksiyonların yarattığı ağrıyı azaltmaktadır (7, 8, 9). Doğumda intradermal su enjeksiyonu 

yöntemini üzerine yapılan dört randomize çalışmayı değerlendiren bir çalışmada, bu uygulamanın 

ağrıyı 10 dakika ile 120 dakika arasında giderdiği belirtilmiştir (10). Bu yöntemin en önemli 

avantajları ebe/hemşireler tarafından kolaylıkla uygulanabilmesi, ağrı kontrolünde etkili olması, anne 

ve fetüsün sağlığı üzerinde olumsuz etkisinin olmaması ve ucuz olmasıdır. Dezavantajları ise etkisinin 

kısa süreli olması ve işlem tekrarı gerektirmesidir (5, 9). 

Anahtar Kelimeler: Doğum ağrısı, intradermal su enjeksiyonu, hemşirelik. 
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According to the World Health Organization, infertility is the failure to achieve a clinical 

pregnancy after 12 months or more of regular unprotected sexual intercourse. Secondary 

infertility is the inability to become pregnant after previously giving birth to a baby 

successfully. Infertility is a worldwide health problem and is recognized as a disease. It 

affects about 10-15% of couples between the ages of 15-49 in the world (1). According to the 

Turkey Demographic and Health Survey data, the rate of married women who did not have 

any children between the ages of 15-49 and who indicated it was not possible for them to have 

children was found to be 11.2% (2). Although infertility is not classified as a life-threatening 

disease, it is a social problem affecting the individual, family and society and is considered a 

destructive and important health problem causing individual, familial and social problems (3). 

Infertility causes stress in couples due to its psychological threat on them and the cost of 

expensive treatment. Couples experiencing infertility describe infertility as the most difficult 

challenge to be overcome and describe it as the greatest crisis of their lives. Women are more 

affected than men in the infertility process, which is a complex crisis for couples. Women 

may experience stress, decreased self-esteem, guilt, decreased quality of life, depression and 

anxiety as a result of infertility (4,5). Women perceive not having children as the loss of 

productivity and femininity, and the loss of pregnancy, inability to have children, 

breastfeeding experience and genetic continuity affects women profoundly. The fact that 

depression rate in infertile women is similar to depression rate in women with life-threatening 

diseases such as cancer, HIV, hypertension and postoperative bypass reveals the negative 

effects of infertility on women's health (4). As nurses are health professionals who encounter 

and spend the most time with infertile individuals, they have an important place in the 

diagnosis, treatment and care of infertile individuals. The aim of nursing care in the treatment 

process of infertility is to cope with the negative effects of infertility on individuals, help them 

to be physically and psychosocially good and to provide the necessary support. Appropriate 

strategies have been developed for health professionals who assist in the treatment of infertile 

couples in order to provide this support. Nurses provide care for infertile couples using these 

strategies such as empathy, empowerment and prospective counseling (6,7).  

Key Words: Infertility, women’s health, nursing. 
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Dünya Sağlık Örgütüne göre infertilite en az 12 ay boyunca düzenli ve korunmasız cinsel ilişki 

sonucunda klinik olarak gebeliğin gerçekleşmemesidir. Sekonder infertilite ise daha önce başarılı bir 

gebelik olduğu halde daha sonra çocuk sahibi olamama durumudur. İnfertilite, dünya çapında 

toplumsal bir sağlık sorunu olup bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Dünyada 15-49 yaş arasındaki 

çiftlerin yaklaşık %10-15’ini etkilemektedir (1). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine göre 

ise, 15-49 yaş arasında hiç çocuk sahibi olmayan ve çocuk sahibi olmasının mümkün olmadığını 

belirten evli kadınların oranı %11.2 olarak saptanmıştır (2). İnfertilite, yaşamı tehdit eden bir hastalık 

olarak sınıflandırılmamasına rağmen, bireyi, aileyi ve toplumu etkileyen sosyal bir problem olup 

bireysel, aile içi ve toplumsal sorunlara yol açan, yıkıcı ve önemli bir sağlık sorunu olarak 

değerlendirilmektedir (3). İnfertilite, bireyleri psikolojik yönden tehdit ederek, tedavisinin ekonomik 

yönden pahalı işlemler gerektirmesinden dolayı çiftlerde strese neden olmaktadır. İnfertilite yaşayan 

çiftler infertiliteyi, aşılması gereken en zor güçlük olarak ifade etmekte olup, yaşamlarının en büyük 

krizi olarak tanımlamaktadır. Çiftler için karmaşık bir kriz olan infertilite sürecinde kadınlar erkeklere 

oranla daha fazla etkilenmektedir. Kadınlarda infertilite sonucu stres, benlik saygısında azalma, 

suçluluk, yaşam kalitesinde azalma, depresyon ve anksiyete yaşayabilmektedir (4,5). Kadınlar anne 

olamamayı üretkenliğin kaybı ve kadınlığın kaybı ile eş görmekte olup hamileliğin, çocuk 

doğuramamanın, emzirme deneyiminin ve genetik devamlılığın kaybı kadınları derinden 

etkilemektedir. İnfertil kadınlardaki depresyon oranının kanser, HIV pozitifliği, hipertansiyon, 

postoperatif bypass gibi yaşamı tehdit eden hastalıklara sahip olan kadınlardaki depresyon oranına 

benzer çıkması, infertilitenin kadınların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymaktadır (4).  

Hemşireler infertil bireylerle çok sık karşılaşan ve bu bireylerle en fazla vakit geçiren sağlık personeli 

olduğu için infertil bireylerin tanı, tedavi ve bakımında önemli bir yere sahiptirler.  İnfertilitenin tedavi 

sürecinde hemşirelik bakımının amacı, infertilitenin bireyler üzerinde yarattığı olumsuz etkileriyle baş 

etmesinde ve onların fiziksel ve psikosoyal yönden iyi olmalarına yardımcı olup gerekli desteği 

sağlamaktır. Bu desteğin sağlanması için infertil çiftlerde tedaviye yardım eden sağlık 

profesyonellerine uygun stratejiler geliştirilmiştir. Hemşireler bu stratejilerden olan empati, 

güçlendirme ve ileriye yönelik rehberlikten yararlanarak infertil çiftlere bakım vermektedir  (6,7). 

Anahtar kelimeler: İnfertilite, Kadın sağlığı, Hemşirelik. 
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Abstract:  

Purpose: The leather industry and its associated sectors have a significant contribution to the economy 

of Bangladesh. Several chemicals during leather processing and generated wastes from tanneries 

pollute the air, soil, and water, causing serious health complicacy. Recently, the tanneries have been 

shifted from Hazaribagh to Savar aiming to eco-friendly production by using modernized equipment & 

technologies. This study aimed to evaluate health complicacy faced by tannery workers and the root 

causes along with the practice of occupational health and safety in Bangladeshi tanneries and to assess 

employee‘s level of understanding of health and safety policies.  

Methodology: The study was conducted by a survey among 500 workers of randomly selected tanneries 

using a standardized close-ended questionnaire from March 2019 to July 2019. Several interview 

sessions were carried out with both production staff and management staff to justify the practice of 

safety measurements and the health protection of the tannery workers. The obtained data was assessed 

using both descriptive and comparative analysis.  

Results: The findings of the study show that 78.21% of the workers are vulnerable to asthma, dermatitis, 

respiratory and neurological disorders, and various malignancies due to contaminated environmental 

milieu have been seen to culminate in multiple arrays of disease processes but only 5.83 % workers are 

still free from any sort of diseases. The workers had insufficient knowledge about their health safety 

measures due to a lack of knowledge about occupational health safety. The study also unfolds that the 

practice of occupational health and safety management in Bangladeshi tanneries is not up to the 

standard.  

Conclusion: Therefore, safety equipment and health procedures should be provided to the workers to 

build awareness about health policies, safety precautions to minimize accidental death rate and arrange 

training for the workers to give first aid treatment, use emergency facilities and provide Material Safety 

Data Sheet (MSDS). 

Keywords: Leather, Tannery, Worker, Health, Bangladesh  
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Abstract  

The oral administration route is considered to be the most widely used route because of its convenience 

of administration and manufacturing.  Dosage forms, like orally disintegrating tablets, mini tablets, and 

orally disintegrating mini tablets, are recognized as promising for pediatric usage. 

Orally disintegrating tablets which are dispersed in the mouth are the forms of tablets which are 

disintegrated with the help of saliva when placed on the tongue and then the active substance is added 

to the blood circulation through the oro-mucosal space without the need for water. These tablet forms, 

in addition to the advantages of conventional solid dosage forms; they also have some other advantages, 

such as eliminating hepatic metabolism, incorporating more drugs into the systemic circulation and 

consequently achieving higher bioavailability and therapeutic efficacy.  In addition, in recent years, a 

new formulation approach has been developed. Orally disintegrating mini tablets (ODMTs), are the 

newest drug delivery systems. They combine the advantageous properties of orally disintegrating tablets 

(ODTs) and the small size of mini tablets, aimed for pediatric use.  These tablets, which can be 

formulated as 2-4 mm in diameter, are known as drug delivery systems that have children acceptability 

age as low as six-months old. The fact that the orally disintegrating tablets and the orally disintegrating 

mini tablets can be formulated with acceptable flavors for children further increases the importance of 

these carrier systems in the treatment.  

ODMTs can be prepared by using sublimation, lyophilization, and direct compression methods and also, 

patented modified methods have also been developed to preparation of orally disintegrating mini 

tablets. In ADTs, the wetting time and moisture absorption of the tablets are determined, as well as the 

controls performed on conventional tablets, such as weight variation, friability, disintegration, 

dissolution and assay of active ingredient. 

The objective of this review study is to highlight the development of ODTs and mini-ODTs, their 

significance, ideal characteristics, various techniques and aspects related to design and formulation, 

marketed preparations and future perspectives especially for the pediatric patients. 

Keywords: Pediatric formulations; orally disintegrating mini tablets, advantages, preparation 

methods, quality controls. 
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Özet 

Oral yol, uygulama ve üretim kolaylığı nedeniyle en yaygın kullanılan ilaç veriliş yolu olarak kabul 

edilir. Ağızda dağılan tabletler, mini tabletler ve ağızda dağılan mini tabletler gibi dozaj formları, 

pediatrik kullanım için umut verici olarak kabul edilmektedir. 

Ağızda dağılan tabletler (ADT’ler) dil üzerine yerleştirildiğinde, tükürük yardımı ile parçalanan ve 

daha sonra suya ihtiyaç duymadan oro-mukozal boşluktan etken maddenin kan dolaşımına katıldığı 

tablet şekilleridir. Bu tablet formları, geleneksel katı dozaj şekillerinin sahip olduğu üstünlüklerin yanı 

sıra; hepatik metabolizmayı elimine ederek, daha fazla ilacın sistemik dolaşıma katılması ve bunun 

sonucunda da daha yüksek biyoyararlanım ve terapötik etkinliğe ulaşılması gibi diğer bazı avantajlara 

da sahiptirler. Ayrıca son yıllarda yeni bir formülasyon yaklaşımı olarak geliştirilen ağızda dağılan 

mini tabletler (ADMT’ler), en yeni ilaç taşıyıcı sistemlerdendir. Ağızda dağılan mini tabletler, pediatrik 

kullanım için hem ağızda dağılan tabletlerin, hem de küçük boyuttaki mini tabletlerin avantajlarını 

birarada içerirler. Çapı 2-4 mm olarak formüle edilebilen bu tabletler, çocukların tablet 

formülasyonlarını kabul edilebildikleri yaşı altı aya kadar düşürebilmektedir. Ağızda dağılan tabletlerin 

ve ağızda dağılan mini tabletlerin, çocuklar için kabul edilebilir tatlarla formüle edilebilmeleri, bu dozaj 

şekillerinin tedavideki önemini daha da arttırır. Süblimasyon, liyofilizasyon ve doğrudan sıkıştırma 

yöntemleri kullanılarak ADMT'’ler hazırlanabilir ayrıca oral olarak parçalanan mini tabletlerin 

hazırlanmasında patentli modifiye yöntemler de geliştirilmiştir. ADMT'lerde, tabletlerin ıslanma süresi 

ve nem çekme miktarının belirlenmesinin yanı sıra, ağırlık değişimi, ufalanma-aşınma, dağılma, 

çözünme ve etken maddenin tayini gibi geleneksel tabletlerde yapılan kontroller de belirlenir. 

Bu gözden geçirme çalışmasının amacı, ADT'lerin ve ADMT’lerin gelişimini, bu dozaj şekillerinin ideal 

özelliklerini, tasarım ve formülasyonları ile ilgili çeşitli teknikleri, yapılan çalışmaları ve özellikle 

pediatrik hastalar için gelecekteki önemini vurgulamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pediatrik formülasyonlar; ağızda dağılan mini tabletler, avantajları, hazırlama 

yöntemleri, kalite kontrolleri. 
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Purpose: Diabetes mellitus (DM) is disease which is characterized by hyperglycemia and consists of a 

type of autoimmune, metabolic and genetic disorders. Type 2 Diabetes mellitus (T2DM) is one of the 

life-threatening diseases due to heart disease, stroke, peripheral neuropathy, kidney disease, etc. T2DM 

leads to hyperamylemia and the amylin can easily cross the blood-brain barrier. As a result, it is 

deposited both in the brain parenchyma and in the microvessel system, but also co-located with β-

amyloid. It can cause the changing of toxic proteins flow because of that dysfunction in blood-brain 

barrier pericides due to T2DM.  

Methods: In our study, peripheral blood samples were collected from 15 healthy subjects as control and 

15 from T2DM patients and centrifuged. Samples which are that the supernatant part was decanted 

were taken into 10%  formaldehyde solution. After routine histological follow-up,  sections were taken 

from the paraffin blocks with microtome, β-Amyloid was applied as the primary antibody for 

immunohistochemical analysis and photographed after being examined under a lightmicroscope. 

Results and Conclusion: No expression was observed for β-amyloid in control group blood cells which 

are lymphocytes, monocytes, platelets and cells which are at the time of  cell division. In T2DM group, 

β-amyloid effected fractures on neutrophil bridges and it caused tendency to apoptosis in the cells. In 

our study, it was observed that β-amyloid is dragging peripheral blood cells towards apoptosis, causing 

neutrophil cells to break down on the nucleus bridges and as a result may play an important role in the 

prognosis of   T2DM.  

We conclude that in T2DM patients, induced apoptosis in polymorphic nucleus structures was observed. 

T2DM can cause neurodegenerative diseases and alter the flow direction of toxic proteins by preventing 

the blood brain barrier from performing its function partially. In the light of this information, new 

treatment modalities can be developed by considering that β-amyloid protein has a negative effect on 

Type 2 diabetes. 

 

Keywords: Diabetes, β-Amyloid, Hyperglycemia, Blood Cells, Immunohistochemistry 
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Amaç: Diabetes mellitus (DM), temelde hiperglisemiyle karakterize olan ve bir takım otoimmün, 

metabolik ve genetik bozukluktan meydana gelen bir hastalıktır. 

Tip 2 Diabetes mellitus kalp hastalığı, inme, periferik nöropati, böbrek hastalığı gibi sonuçlarından 

dolayı hayati tehlike arz eden bir hastalıktır. T2DM, hiperamilinemiye yol açar ve amilin kan-beyin 

bariyerini rahatlıkla geçebilir. Bunun sonucunda hem beyin parankiminde hem de mikro damar 

sisteminde birikir, aynı zamanda β-Amyloid ile ortak lokasyon göstermektedir. Amilin aynı zamanda 

kan beyin bariyerinin perisitlerinde de biriktirilir. Kan-beyin bariyeri perisitlerin disfonksiyonu ve 

T2DM'tan olumsuz etkilenerek toksik proteinlerin akışının değişmesine sebep olabilir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda kontrol grubu olarak 15 sağlıklı bireyden ve 15 Tip 2 diyabet teşhisi 

konulmuş hastadan periferik kan örnekleri alındı ve santrifüjlendi. Kontrol grubu olarak 15 periferik 

kan örnekleri alındı. Süpernatan kısmı atılan örnekler %10’luk formaldehit çözeltisine alındı. Rutin 

histolojik takip sonrası parafin bloklardan, mikrotom ile kesitleri alındı, immünohistokimyasal analizi 

için primer antikor olarak β-Amyloid uygulandı ve ışık mikroskobunda incelenerek fotoğraflandı. 

Bulgular ve Sonuç: Kontrol grubu kan hücrelerinden olan lenfosit, monosit, trombositlerde ve bölünme 

durumundaki hücrelerde β-Amyloide ait herhangi bir ekspresyon gözlenmemiştir.Tip 2 diyabet 

grubunda ise nötrofil köprülerinde β-Amyloidin etkisiyle kırılmalar ve hücrelerde apopitozise doğru bir 

yönelme söz konusudur. Çalışmamızda β-Amyloidin, periferik kan hücrelerini apopitozise doğru 

sürüklendiğini, nötrofil hücrelerinin nükleus köprülerinde kırılmaya yol açtığını ve bunun sonucu olarak 

Tip 2 diyabetli hastaların prognozunda önemli bir rol oynayabileceğini düşünmekteyiz. 

Çalışmamız sonucunda, Tip 2 diyabetik hastalarda polimorf nükleuslu yapılarda apoptozisin 

indüklediği görülmüştür.  T2DM nörodejeneratif hastalıklara neden olabildiği gibi kan beyin 

bariyerinin görevini gerçekleştirmesine kısmen de olsa engel olarak toksik proteinlerin akış yönünü 

değiştirebilmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında β-Amyloid proteininin Tip 2 diyabette negatif bir etki 

yarattığı düşünülerek yeni tedavi yöntemleri geliştirilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Diyabet, β-Amyloid, Hiperglisemi, Kan Hücreleri, immünohistokimya 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN LOCALIZATION OF CLAVICULAR FRACTURES 

IN BRACHIAL PLEXUS INJURY IN NEWBORNS 
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Abstract: 

Purpose: The relationship between clavicle fracture localization and brachial plexus injury was investigated 

in newborns. 

Methods: We identified 77 clavicle fractures for 33.480  live newborns between September 2016 and 

September 2018 were evaluated retrospectively at Department of Orthopaedics and Traumatology, 

Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital retrospectively. All fractures were classified 

according to the Allman classification (14) in which the clavicle is divided into thirds, group I fractures 

involve the middle clavicle third, group II include the lateral (distal) third whilst group III enclose 

fractures involving the medial (proximal). Brachial plexus injury between three groups was compared 

by considering the demographic characteristics of the mother and the clinical characteristics of the 

newborn. 

Results: There were no statistically significant differences between the three groups  according to their 

demographic characteristics mother and newborn. Group 3 had more patients with symptoms of 

brachial plexus palsy than Group 1 (p= 0.017). There was no statistically significant difference between 

groups 2 and 3 and group 1 and 2. 

Conclusion: When a medial clavicular fracture is seen, it should be kept in mind that brachial plexus 

paralysis may occur. 

Keywords:  clavicular fracture, brachial plexus palsy, Allman classification 
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Özet: 

Amaç: Yenidoğanlarda klavikula kırık lokalizayonu ile brakial plexus yaralanması arasındaki ilişki 

araştırıldı. 

Metod: Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde, 

Eylül 2016 - Eylül 2018 tarihleri arasında 33.480 canlı yenidoğan için 77 adet klavikula kırığı 

retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm kırıklar Allman sınıflamasına göre yapılıp  Grup I kırıkları 

olanlar orta klavikula kırığı, grup II lateral (distal) klavikula kırıkları, grup III ise medial (proximal) 

kırıkları olarak sınıflandırıldı. Üç grup arasındaki brakial plexus yaralanması, annenin demografik 

özellikleri ve yenidoğanın klinik özellikleri dikkate alınarak karşılaştırıldı.  

Bulgular: Üç grup arasında demografik özelliklerine göre anne ve yenidoğan arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark yoktu. Grup 3'te brakial pleksus palsisi semptomları olan hastalar Grup 1'den 

daha fazla idi (p = 0.017). Grup 2 ve 3 ile grup 1 ve 2 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. 

Sonuç: Medial klaviküler kırık görüldüğünde, brakiyal pleksus paralizisinin olabileceği aklımızda 

tutulmalıdır. 

 

Anahtar Sözcükler: klavikula kırığı, brakial plexus felci, Allman sınıflaması 
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Abstract: Purpose: We hypothesise that the ionising radiation dose delivered to patients, surgeons, 

and other operative room personnel during operation and the results of two methods of fixation was 

same at 1 year. 

Methods: We conducted retrospective studies of 33 children patients between the age of  6 to 16 years 

who exited diaphyseal forearm fractures and treated  methods of fixation close reduction and 

intramedullary (CRIM) nailing and open reduction and plate fixation (ORPF) 

Results: The mean age of the patients was 13 years(p:0,39).Comparing the fracture type (p:0,42), 

operative time (p:0,35), union( p:0,27),  and Price  et al criteria (p:0,35), between the 2 groups 

yielded no significant difference at 1 year. Fluoroscopy is not used in ORPF method. There is 

radiation exposure, increased risk of cancers (RC) and risk of detrimental hereditary disorders (RH) 

in CRIM nailing method. 

Conclusion: We identified CRIM nailing and ORPF of diaphyseal forearm fractures appear to be a 

relatively safe and effective procedure, with healing times and complication. The risk of radiation 

should be considered in surgical choice. Orthopaedic surgeons must protect himself, his personnel 

and the patient from radiation exposure. 

Keywords : Outcomes of pediatric forearm fractures; canser risks;  radiation exposure; plate fixtaion;  

elastic nails 
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KARŞILAŞTIRILMASI 

Şeyhmus Yiğit 

Özel Sultan Hastanesi, Diyarbakır, Türkiye, seyhmusygt@gmail.com 

Sorumlu Yazar: seyhmusygt@gmail.com  

Özet: Amaç: Hipotezimiz,  ameliyat sırasında hastalar, cerrahlar ve diğer ameliyathane personeliri 

iyonlaştırıcı radyasyon dozuna maruz kaldıkları ve iki tespit yönteminin sonuçları 1 yılda aynı 

olduğunudur. 

Gereç veYöntem: Diyafiz ön kol kırığı olan 6 ila 16 yaşları arasındaki  kapalı redüksiyon ve 

intramedüller (KRIM) çivileme ve açık redüksiyon ve plak fiksasyonu (ARPF) ile tedavi edilmiş 33 

çocuk hastanın retrospektif çalışmasını yaptık. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 13 idi (p:0,39). İki grup arasında kırılma tipi( p:0,42), ameliyat 

süresi  (p:0,35), ,kaynama (p:0,27), ve Price  diğerlerinin ölçütleri (p:0,35) karşılaştırıldığında 2 grup 

arasında 1 yılda anlamlı fark bulunmadı. ARPF yönteminde floroskopi kullanılmadı. KRIM çivileme 

yönteminde radyasyona maruz kalma, artmış kanser riski (Kr) ve zararlı kalıtsal bozukluklar (Kb) 

riski vardır. 

Sonuç: KRIM çivileme ve ARPF'ların diyafiz önkol kırıklarınınsa iyileşme zamanları ve 

komplikasyonları ile nispeten güvenli ve etkili bir prosedür olduğu belirlendi. Cerrahi seçimde 

radyasyon riski göz önünde bulundurulmalıdır. Ortopedi cerrahları kendisini, personelini ve hastayı 

radyasyona maruz kalmaktan korumalıdır. 

Anahtar sözcükler: Pediatrik önkol kırığı sonuçları; kanser riski; radyasyona maruz kalma; plak 

fiksasyonu; elastik çiviler 
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EFFECT OF ROMATOIDE ARYTHRITIS AND FIBROMYALGY ASSOCIATION ON 

QUALITY OF LIFE 

Murat Baloğlu*¹ 

¹Sbü Gazi Yaşargil  Education and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation, 

Diyarbakir, Turkey, murbal21@hotmail.com 

* Corresponding author: murbal21@hotmail.com 

Abstract: 

 Objective: Rheumatoid arthritis (RA) is a rheumatic disease that frequently causes pain, swelling and 

loss of function in the joints. Fibromyalgia syndrome (FMS) is a rheumatic disease of unknown 

etiology characterized by diffuse body pain and vulnerable spots in certain anatomical regions. Pain 

in FMS is accompanied by various somatic and psychological symptoms, including fatigue, morning 

stiffness, depression, and sleep disturbance. To investigate the effect of RA and FMS on patients' 

quality of life. 

Materials and methods: The study included 32 male and 32 female patients  followed in the Physical 

Therapy Clinic who were diagnosed with rheumatoid arthritis according to 1987 ACR criteria and 

were treated for at least 2 years. Patients were grouped with and without FMS.Health Assessment 

Questionnaire (HAQ) and 28 joint disease activity scores (DAS28) were evaluated. Data were 

collected from patients about disease duration, onset, initial joint, systemic and laboratory findings, 

morning stiffness duration, functional capacity, deformations and quality of life. These data were used 

to investigate the effect of the relationship between rheumatoid arthritis and FMS on quality of life. 

Results: There was no significant difference between the groups with or without FMS in terms of 

disease duration, mode of onset, first involved joint, systemic and laboratory findings, morning 

stiffness duration, number of involved joints.DAS28 score was poorly correlated with FMS 

classification (p = 0.008) .HAQ scores were found to be associated with FMS (p = 0.001).These 

findings suggest that the association of FMS with rheumatoid arthritis should be evaluated in terms of 

the effect on quality of life. 

Conclusion: In our study, the relationship between patients with rheumatoid arthritis and FMS 

coexistence DAS28 and HAQ between patients with rheumatoid arthritis and control group, and the 

association of patients with rheumatoid arthritis with FMS influenced the quality of life. It is 

concluded that RA patients should be evaluated in terms of association with FMS. 

Keywords : fibromyalgia syndrome, rheumatoid arthritis, quality of life 
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ROMATİD ARİTRİT VE FİBROMYALJİ BİRLİKTELİĞİNİN YAŞAM KALİTESİNE 

ETKİSİ 

Murat Baloğlu*¹ 

¹Sbü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Kliniği,Diyarbakır,Türkiye, murbal21@hotmail.com 

*Sorumlu yazar: murbal21@hotmail.com

Özet: 

 Amaç :Romatoid artrit (RA) sıklıkla eklemlerde ağrı, şişlik ve fonksiyon kaybına neden olan 

romatizmal bir hastalıktır. Fibromiyalji sendromu (FMS) ise yaygın vücut ağrısı ve belirli anatomik 

bölgelerde hassas noktalarla karakterize etyolojisi tam bilinmeyen bir romatizmal hastalıktır.FMS ‘de 

ağrıya yorgunluk, sabah tutukluğu, depresyon, uyku bozukluğu başta olmak üzere çeşitli somatik ve 

psikolojik semptomlar eşlik etmektedir.Bu çalışmanın amacı RA ile FMS birlikteliğinin hastaların 

yaşam kalitesi üzerindeki etkisini araştırmaktır. 

Gereç ve yöntem: Çalışma Fizik Tedavi kliniğinde izlenen ve 1987 ACR kriterlerine göre romatoid 

artrit tanısı konmuş ve en az 2 yıldan beridir tedavi alan 32 erkek ve 32 bayan hasta  aynı zamanda 

1990 ACR fibromiyalji kriterlerine göre de  değerlendirildi.Hastalar FMS’si olan ve olmayan olarak 

gruplandırıldı.Çalışmaya dahil edilen hastalar sağlık değerlendirme anketi (HAQ) ve 28 eklem 

hastalık aktivite skoru (DAS28) değerlendirildi.Hastalardan hastalık süresi, başlama şekli, ilk tutulan 

eklemi, sistemik ve laboratuar bulguları,sabah sertliği süresi,fonksiyonel kapasite, deformasyonlar ve 

yaşam kalitesi verileri toplandı. Bu veriler romatoid artritin FMS ile ilişkisinin yaşam kalitesine 

etkisini incelemek için kullanıldı. 

Bulgular: FMS olan veya olmayan gruplar arasında hastalık süresi, başlama şekli, ilk tutulan eklemi, 

sistemik ve laboratuar bulguları,sabah sertliği süresi,tutulan eklem sayısı açısından anlamlı bir 

farklılık gözlenmedi.DAS28 skoru FMS sınıflaması ile zayıf korelasyon gösterdi (p=0.008 ). HAQ 

skoru ise FMS ile birlikteliğinde ilişkili bulundu (p=0.001).Özellikle HAQ skorları açısından anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiş olup romatoid artritli hastaların FMS ile birlikteliğinin yaşam kalitesini 

olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. Bu bulgular romatoid artritli hastaların FMS ile 

birlikteliğinin yaşam kalitesine etkisi açısından değerlendirilmesi gerektiğini düşündürmüştür. 

Sonuç:Çalışmamızda romatoid artritli hastalar ile FMS birlikteliği olan hastalar arasında DAS28 ve 

HAQ gibi yaşam kalitesi skorlarında anlamlı bir farklılık olduğu ve romatoid artritli hastaların FMS 

ile birlikteliğinin yaşam kalitesini etkilediği belirlendi.Çalışmamız da RA‘lı hastalarda FMS sıklığı 

daha önce bildirilenlere göre yaklaşık değerlerde bulundu.RA‘nın FMS ile birlikteliğinin yaşam 

kalitesini olumsuz etkilemektedir.Bu nedenle RA hastalarının FMS ile birliktelik açısından 

değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: fibromyalji sendromu,romatoid artrit,yaşam kalitesi 
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POPLTEAL VEIN ENTRAPMENT SYNDROME 

Ayhan ŞENOL  
S.B.U Diyarbakir Gazi Yasargil Educational and Resarch Hospital /Radiology Department 

drsenol@hotmail.com 

Abstract: In this study, we wanted to clarify popliteal vein Compression Syndrome due to 2 diseases. 

Popliteal vascular compression syndrome was first reported in 1967 as artery and vein compression. 

In some studies the rate of isolated venous entrapment is reported could be approximately 10% 15  

Venous entrapment constitutes approximately 10% 15 of the popliteal vein. 

Popliteal vein entrapment syndrome will be discussed in two patients with lower extremity venous system 

complaints. 

First patient is a 45 year old female patient with recurrent thromboembolic attacks. And second patient  

30 year old male patient working at the gas station 

Keywords: Popliteal , vein, entrapment, lower, extremity  

1. Introduction

Popliteal vascular compression syndrome was first reported in 1967 as artery and vein 

compression [1].  

In some studies the rate of isolated venous entrapment is reported could be approximately 10% 

15. Venous entrapment constitutes approximately 10% 15 of the popliteal vein [2].

A number of etiologic factors for popliteal vein entrapment have been described as popliteal artery 

aneurysms, bony tumors, popliteal adventitial cystic disease, muscular abnormalities involving the 

medial head of the gastrocnemius,  the lateral head of the gastrocnemius, and the plantaris, 

semimembranous. 

In addition, the popliteal vein duplication rate is approximately 35% [3]. In such patients, the 

veins are thin and easily depressed. Popliteal vein entrapment is a rare clinical condition  and these cases 

are could be asymptomatic at rate of 27-42% [4]. But it may cause some clinical conditions such as 

venous insuficiency, thromboembolic  attacks , position related  edema, cramps associated with 

prolonged standing, exertional pain together with cramps ,Swelling of the calf muscle, asymmetry of 

the circumference of the anterior and posterior tibialis muscles. 

2. Material and Method

In this study, we wanted to clarify popliteal vein compression syndrome due to 2 diseases. We 

would like to present two patients presenting with complaints such as leg pain and varicose veins. 

First patient a 45-year-old female patient with recurrent thromboembolic attacks. In addition, 

there was asymmetric thickening under the knee and calf pain when standing. Doppler scanning was 

performed. At the popliteal vein calibration, thinning was observed. After that , venography was 

performed for this patient with puncture at posterior tibial vein level.  Popliteal vein calibration was tiny 

when foot was in extension. There was a significant increase in the diameter of the popliteal vein during 

flexion and augmentation. 

Second patient is a 30-year-old male patient working at the gas station. There were diffuse 

varicose veins in the left leg. Popliteal vein was thin in right leg. Venogram was performed with 

posterior tibial vein puncture. Bilateral popliteal vein was narrowed. There was partial enlargement with 
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augmentation. CT examination revealed that the popliteal vein was compressed between the medial and 

lateral heads of the gastrocnemius muscle. 

3. Conclusion

Popliteal vein entrapment must be taken in consideration for patients with symptoms of deep vein 

thrombosis  and venous insufficiency.  

Leg edema, swelling, calf pain, asymmetry  and muscle cramps are all unspecific signs. 

As a result   popliteal vein compression should be taken closely in the presence of lower extremity 

venous system symptoms.  
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IMPACT OF DYSMENORRHEA ON QUALITY OF LIFE AMONG UNIVERSITY 

STUDENTS: A CASE-CONTROL STUDY 
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Abstract: 

Purpose: Dysmenorrhea, which is one of these problems, is a significant gynecological problem that 

affects many women in reproductive age. It is reported in studies that the incidence of dysmenorrhea in 

women ranges from 20 to 90%. Although dysmenorrhea significantly affects women’s quality of life, it 

is disregarded in clinical practices and researches. It is reported in the literature that women with 

dysmenorrhea are not provided sufficient consultation services and medical assistance. Thus, this study 

aimed to determine the impact of dysmenorrhea on the life quality of university students and the affecting 

factors.  

Methods: This case-control study was conducted with 610 female students [300 with dysmenorrhea 

(case group), 310 without dysmenorrhea (control group)], who were studying at Bozok University in 

Yozgat, between September 2018 and December 2018. Data were collected using Personal Information 

Form, Visual Analogue Scale, and World Health Organisation Quality of Life Scale-Bref. For the 

analysis, Kolmogorov-Smirnov test, descriptive statistics, the chi-square test, t test, and one-way 

ANOVA were used.  

Results: 43.0% of students said that they had severe pains during menstruation. In addition to 

dysmenorrhea, the symptoms mostly experienced by students were irritability (71.7%), breast 

tenderness (52.3%), fatigue (47.7%) and anxiety/depression (44.0%). 78.7% of students reported that 

dysmenorrhea restricted their daily life activities, 70.7% of them said that it restricted their social 

relationships and 74.3% of them reported absenteeism from school due to dysmenorrhea. 86.7% of 

participants stated that they used pharmacological and/or non-pharmacological methods to reduce 

pain. The mean scores of physical health, psychological health, social relationships, environmental 

health subscales of the Quality of Life Scale was significantly lower in students with dysmenorrhea than 

the control group (p<0.001). Physical health mean score is statistically significantly low in students 

with ≥7 days of menstrual bleeding duration, physical and psychological health mean scores are low in 

students with irregular menstrual patterns, physical, psychological, environmental health, and social 

relationships mean scores are low in students with severe dysmenorrhea. Furthermore, it was detected 

that physical health, psychological health, social relationships mean scores are significantly low in 

overweight students, physical and psychological health mean scores are significantly low in smoking 

students (p<0.05).  

Conclusion: Dysmenorrhea is considered to be a gynecological problem that negatively affects the life 

quality of students. In the light of these results, healthcare professionals should assess university 

students for dysmenorrhea symptoms and provide students with dysmenorrhea with training and 

consultation services. 

Keywords: dysmenorrhea, university students, quality of life 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİSMENORENİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: BİR 

VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI 
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Özet: 

Amaç: Dismenore üreme çağındaki birçok kadını etkileyen önemli jinekolojik bir problemdir. Yapılan 

çalışmalarda kadınlarda dismenorenin %20-90 arasında değişen oranlarda görüldüğü bildirilmektedir. 

Dismenore kadınların yaşam kalitelerini önemli düzeyde etkilemesine rağmen, klinik uygulamada ve 

araştırmalarda göz ardı edilmektedir. Literatürde dismenoresi olan kadınların yeterli danışmanlık 

hizmeti ve tıbbi yardım almadığı belirtilmektedir. Bu nedenle araştırmada üniversite öğrencilerinde 

dismenorenin yaşam kalitesi üzerine etkisinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu vaka-kontrol çalışması Eylül-Aralık 2018 tarihleri arasında Yozgat Bozok 

Üniversitesi'nde okuyan 610 kız öğrenci [300 dismenoresi olan (vaka grubu), 310 dismenoresi olmayan 

(kontrol grubu)] ile yürütülmüştür. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Vizüel Analog Skala ve Dünya Sağlık 

Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu ile toplanmıştır. Değerlendirmede Kolmogorov-Smirnov 

testi, tanımlayıcı istatistikler, ki-kare testi, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Dismenoresi olan öğrencilerin %43.0’ı menstruasyon döneminde şiddetli düzeyde ağrı 

yaşadığını  belirtmiştir. Dismenorenin yanı sıra öğrencilerin en fazla yakındığı semptomlar sinirlilik 

(%71.7), göğüslerde hassasiyet (%52.3), yorgunluk (%47.7), anksiyete/depresyon (%44.0)’dur. 

Öğrencilerin %78.7’si dismenorenin günlük yaşam aktivitelerini kısıtladığını, %70.7’si sosyal 

ilişkilerini kısıtladığını ve %74.3’ü dismenoreye bağlı ders devamsızlığı yaptığını bildirmiştir. 

Öğrencilerin %86.7’si ağrıyı azaltmak için farmakolojik ve/veya non-farmakolojik yöntemleri 

kullandıklarını ifade etmiştir. Dismenoresi olan öğrencilerin Yaşam Kalitesi Ölçeği fiziksel sağlık, 

psikolojik sağlık, sosyal ilişkiler ve çevresel sağlık alt boyutlarının puan ortalamaları kontrol 

grubundan anlamlı düzeyde düşüktür (p<0.001). Menstrual kanama süresi ≥7 gün olanlarda fiziksel 

sağlık, menstruasyonu düzensiz olanlarda fiziksel ve psikolojik sağlık, şiddetli düzeyde dismenore 

yaşayanlarda fiziksel, psikolojik, çevresel sağlık ve sosyal ilişkiler puan ortalaması istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde düşüktür. Ayrıca kilolu olanlarda fiziksel sağlık, psikolojik sağlık ve sosyal ilişkiler, 

sigara kullananlarda fiziksel ve psikolojik sağlık puan ortalamasının anlamlı düzeyde düşük olduğu 

saptanmıştır (p<0.05).  

Sonuç: Dismenorenin öğrencilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen jinekolojik bir problem olduğu 

söylenebilir. Bu doğrultuda sağlık personelleri üniversite öğrencilerini dismenore semptomları 

açısından değerlendirmeli, dismenore yaşayan öğrencilere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermelidirler. 

Anahtar sözcükler: dismenore, üniversite öğrencileri, yaşam kalitesi 
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DYADIC ADJUSTMENT IN MARRIED WOMEN IN TURKEY: HAPPINESS 

AND RELATED FACTORS  
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Abstract: 

Purpose: Marriage is the union of two people to live together and to share life.  One of the indispensable 

conditions of living together is the harmony between a man and a woman. Happiness between spouses 

is one aspect of marital adjustment. Marital adjustment includes all emotions, such as satisfaction, 

happiness and unhappiness in marriage. A harmonious marriage ensures a successful family life and 

enables spouses to plan their lives sensibly.   Therefore, evaluation of the harmony in marriages in 

Turkish society is gaining in importance. The present study was conducted to investigate marital 

adjustment in married women and to determine the relationship between marital adjustment, and 

happiness and some other factors. 

Methods: The study was carried out in Yozgat, a province in the Central Anatolia Region of Turkey. 

Yozgat is one of the two cities in Turkey where the age at first marriage for women was the lowest (21.5 

years) according to the results of Turkstat’s Turkey Women in Statistics-2014. Before the study was 

conducted, the approval was obtained from the Social Sciences Ethics Committee of Bozok University. 

Then, the written informed consent was obtained from the participants.   This cross-sectional study was 

conducted with 772 married women. The data were collected using the Sociodemographic 

Characteristics Questionnaire, the Dyadic Adjustment Scale and Relationship Happiness Scale. To 

analyze the study data, descriptive statistics, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis test and correlation 

analysis were used.  

Results: The mean age of the participating women was 31.56 ± 6.20 years. Their mean age at first 

marriage was 20.81 ± 3.57 years whereas their mean duration of marriage was 10.75 ± 7.18 years. The 

mean score the participants obtained from the Dyadic Adjustment Scale was 99.769 ± 12.808. Income 

status, age, age at first marriage, number of children, duration of marriage, woman’s and her husband’s 

education level and type of marriage were the factors that affected marital adjustment (p <0.05). In the 

participating women, a moderate negative correlation was determined between marital adjustment and 

happiness in relationships. 

Conclusion: In the present study, it was determined that marital adjustment in married women was 

affected by many factors. Marital relationship, marital satisfaction, marital happiness and marital 

adjustment are the frequently used concepts and have been the  subject of many studies. In several 

studies, factors such as the duration and type of marriage, the number of pregnancies, exposure to 

physical violence, age, income, education level, employment status and having a child have been 

determined to affect marital adjustment Therefore, it is recommended that within the scope of primary 

healthcare, women should be followed in terms of marital adjustment and factors affecting marital 

adjustment, and that couples who are at risk should be provided counseling services. An indication of a 

healthy marriage is the harmony between spouses.  

Keywords: women, marital adjustment, happiness 
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TÜRKİYE’DE EVLİ KADINLARDA EŞ UYUMU: MUTLULUK 
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Özet: 

Amaç: Evlilik, bireylerin birlikte yaşama ve hayatı paylaşmak için bir araya gelerek oluşturdukları 

kurumdur. Birlikte yaşamın vazgeçilmez koşullarından biri kadın ve erkek arasındaki uyumdur. Eş 

uyumu, evlilik yaşamındaki doyum, mutluluk ve mutsuzluk gibi tüm duyguları kapsamaktadır Uyumlu 

bir evlilik, başarılı bir aile yaşantısı ve eşlerin yaşamlarını akıllıca planlamalarına olanak sağlar. Bu 

nedenle Türk toplumunda evliliklerde uyumun değerlendirilmesi önem kazanmaktadır.  Bu araştırma, 

evli kadınlarda eş uyumunun değerlendirilmesi,  eş uyumunun mutluluk ve bazı faktörlerle ilişkisinin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.   

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Türkiye İstatistiklerle Kadın 2014, sonuçlarına göre kadınlarda 

ilk evlenme yaşının (21.5) en düşük olduğu Yozgat ilinde yürütülmüştür. Araştırmaya katılan 

kadınların yaş ortalaması 31.56±6.20, evlilik yaşı ortalaması 20.81±3.57, evlilik süresi 

ortalaması 10.75±7.18’dir.  Kesitsel tipteki araştırma evli 772 kadınla yürütülmüştür. Araştırmanın 

yürütülebilmesi için etik kurul izni Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Etik Kurulundan ve 

katılımcılardan yazılı onam alınmıştır. Verilerin toplanmasında sosyo demografik veri formu, eş uyum 

ölçeği ve ilişkilerde mutluluk ölçeği kullanılmıştır.  Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 

istatistikler, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Kadınların eş uyumu ölçeği puan ortalaması 99.769±12.808 olarak belirlenmiştir. Gelir 

durumu, yaş, evlilik yaşı, çocuk sayısı, evlilik süresi, kadının ve eşinin eğitim durumu, evlenme tipinin 

eş uyumunu etkileyen faktörler olduğu belirlenmiştir (p<0.05).  Kadınlarda eş uyumu ve ilişkilerde 

mutluluk arasında orta düzeyde negatif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

Sonuç: Bu çalışmada evli kadınlarda eş uyumunu etkileyen birçok faktör olduğu tespit edilmiştir. Evlilik 

ilişkisi, evlilik doyumu, evlilik mutluluğu ve evlilik uyumu sıklıkla kullanılan kavramlar olup pek çok 

araştırmaya da temel oluşturmuştur. Yapılan çalışmalarda evlilik süresi, türü, gebelik sayısı, fiziksel 

şiddet yaşama, yaş, gelir, eğitim düzeyi, çalışma durumu, çocuk sahibi olmanın eş uyumunu etkilediği 

bulunmuştur  Bu nedenle kadınların en fazla yararlandıkları birinci basamak sağlık hizmetleri 

kapsamında eş uyumu ve etkileyen faktörler açısından izlenmesi, riskli olan çiftlere evlilikte danışmanlık 

hizmeti verilmesi önerilebilir.  

 

Anahtar sözcükler: kadın,eş uyumu,mutluluk  
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EVALUATION OF THE KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF THE DOCTORS WORKING 

IN THE OPERATING ROOM ABOUT LOCAL ANESTHESIA (LA) TOXICITY AND 

TREATMENT 

Abdulmenap GÜZEL *1 

Dicle University Faculty of Medicine 

Department of Anesthesiology and Reanimation,Diyarbakır, Turkey  dr.amenap@gmail.com 

* Corresponding author: dr.amenap@gmail.com

Objective: Local anesthetics provide regional anesthesia by temporarily 

blocking nerve conduction when administered at appropriate doses and 

concentrations. Central and peripheral blocks, topical and regional 

intravenous anesthesia are frequently used. This increases the risk of LA 

toxicity. Although LA toxicity is rare, it can sometimes be fatal. Local 

anesthesia toxicity may include central nervous system findings, 

cardiovascular system depression, respiratory depression, changes in taste in 

the mouth, lethargy of the tongue, and so on. In the treatment of toxicity, 

airway safety, convulsion, supportive therapy and 20% lipid solution can be 

applied. The aim of this study was to learn the attitudes and knowledge of 

local anesthetic toxicity and lipid emulsion of physicians who use local 

anesthetics widely in the operating room. 

Method: A questionnaire consisting of 22 questions was given to the doctors 

working in the operating room of Dicle University Medical Faculty hospital 

to evaluate their attitudes and behaviors about LA toxicity and treatment. This 

volunteer questionnaire was given to 96 physicians working in the operating 

room. 

Results: Eighty-seven physicians from 12 surgical branches were included in 

this survey. The mean age of the doctors participating in the study was 36.47 

± 9,065 years. 98.9% of the participants used local anesthetics in some way 

and 91.9% provided local anesthesia by topical / subcutaneous / 

intramuscular / intranasal injection. 76 percent apply LA to their patients 

almost every day. 63.2% of the participants stated that they did not receive LA 

education. Only 7-8% of the participants stated that they had very good 

information about dose, complications and treatment of local anesthetics and 

44-50% were not sure. 27.6% of the participants experienced LA toxicity.

Although 43.7% (38) of the participants did not hear anything about lipid use 

in LA toxicity treatment, 28.7% (25) stated that they would apply lipid 

emulsion treatment first. 

Conclusion and Discussion: LAs are used frequently by all surgical sciences 

in the operating theaters for both anesthesia and analgesia. In practice, every 
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physician using local anesthetics should have sufficient knowledge and 

knowledge about the pharmacological properties, toxicity and treatment of 

local anesthetics. However, as it can be seen in our study, it was found out 

that the education about LAs was not sufficiently received. Therefore, it was 

found that different answers could be obtained about the doses, 

contraindications and complications of LAs, LA toxicity findings and 

treatment. Awareness about the use of lipid emulsion in the treatment of LA 

toxicity has been increased. We believe that each surgical clinic should 

include local anesthetics, local anesthetic toxicity and treatment, and related 

guidelines in its annual training programs and practical training. 

 

Keywords; survey, local anesthetic toxicity, 20% lipid emulsion 
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AMELİYATHANEDE ÇALIŞAN DOKTORLARIN LOKAL ANESTEZİ (LA) TOKSİSİTESİ 

VE TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Abdulmenap GÜZEL*1 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Diyarbakır, Türkiye,  

dr.amenap@gmail.com 

* Sorumlu Yazar: dr.amenap@gmail.com 

Giriş ve amaç: Lokal anestezikler uygun doz ve konsantrasyonlarda 

verildiklerinde sinir iletimini geçici olarak bloke ederek rejyonel anesteziyi 

sağlamaktadırlar. Santral ve periferik bloklar, topikal ve rejyonel intravenöz 

anestezi uygulamaları sıklıkla kullanılmakta ve LA toksisitesi riski de 

artmaktadır. LA toksisitesi nadir olarak görülmesine rağmen bazen ölümcül 

olabiliyor. Lokal anestezi toksisitesinde SSS bulguları, kardiyovasküler sistem 

depresyonu, solunum depresyonu, ağızda tat değişikliği, dilde uyuşma vb gibi 

bulgular ortaya çıkabilmektedir. Toksisite tedavisinde havayolu güvenliğini 

sağlama, konvülziyon gibi olabilecek durumların tedavisi, bulgulara göre 

destek tedavisi ve %20'lik lipid solüsyonu uygulanabilmektedir. Bu 

çalışmadaki amacımız ameliyathanede lokal anestezikleri yaygın olarak 

kullanan hekimlerin lokal anestezi toksisitesi ve lipid emülsiyonu hakkında 

bilgi ve tutumlarını öğrenmekti. 

Gereç ve Yöntem: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi 

ameliyathanesinde çalışan doktorlara ''LA toksisitesi ve tedavisi '' hakkında 

tutum ve davranışlarını değerlendirmek için 22 sorudan oluşan bir anket 

formu verildi. Gönüllülük esasına dayanan bu anketi ameliyathanede çalışan 

96 hekime verildi.  

Bulgular: Bu anket çalışmasına 12 cerrahi branşından anketi tam dolduran 

87 hekim dahil edildi. Çalışmaya katılan doktorların ortalama yaşı 

36,47±9,065 idi. Katılımcıların % 98,9'u bir şekilde lokal anestezikleri 

kullanıyor ve  % 91,9'u topikal/subkutan/intramüsküler /intranazal 

enjeksiyonla lokal anesteziyi sağlıyor. Yüzde 76'sı neredeyse her gün 

hastalarına LA uyguluyor. Katılımcıların %63,2'si LA eğitimi almamış. 

Katılımcılardan sadece %7-8' i lokal anesteziklerin dozu, komplikasyon ve 

tedavisi hakkında çok iyi bilgiye sahip olduklarını, %44-50'si de emin 

olmadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %27,6' sı LA toksisitesi ile 

karşılaşmış. LA toksisite tedavisinde katılımcıların  %43,7 (38) lipid kullanımı 

ile ilgili bir şey duymadıklarını, buna rağmen %28,7 (25)' si ilk olarak lipid 

emülsiyon tedavisini uygulayacağını belirtmişlerdir. 

Sonuç ve Tartışma: LA’ler hem anestezi hem de analjezi amacıyla 

ameliyathane ortamında bütün cerrahi bilimler tarafından çok sık 

kullanılmaktadır. Pratikte lokal anestezikleri kullanan her hekim lokal 

anesteziklerin farmakolojik özellikleri, toksisite ve tedavileri hakkında yeterli 

Oral Presentation / Abstract 91



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Ancak çalışmamızda da görüldüğü gibi LA 

ler ile ilgili eğitimin yeterince alınmadığı ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak 

LA'lerin dozları, kontrendikasyonları ve komplikasyonları, LA toksisite 

bulguları ve tedavisi hakkında farklı cevapların alınabileceği ortaya çıkmıştır. 

LA toksisitesi tedavisinde lipid emülsiyonu kullanımı ile ilgili farkındalık 

artırılmıştır. Her cerrahi kliniğin yıllık eğitim programlarında ve pratik 

eğitimlerinde lokal anesteziklere, lokal anestezik toksisite ve tedavisine ve 

ilgili klavuzlara yer vermesi gerektiği kanaatindeyiz.  

Anahtar kelimeler: Anket, lokal anestezik toksisitesi, % 20'lik lipid 

emülsiyonu 
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Diyarbakır, Türkiye, e-mail: drseyhmuskaya21@gmail.com 

3Dicle University, Faculty of Veterinary, Department of Genetics, Diyarbakır, Türkiye, e-mail: 

ihyildirim@gmail.com 

* Corresponding author: ihyildirim@gmail.com

Abstract 

The Period (PER) gene family is a central component of the biological clock, 

interacting with other members of the circadian molecular machinery, and 

thus contributing to the output of circadian oscillation. PER3 gene contains a 

variable-number-tandem-repeat (VNTR) polymorphism in which a motif 

encoding 18 amino acids is repeated either four (Per34) or five (Per35) times. 

Because of its significance on circadian rhythm regulation, PER3 VNTR has 

started to be studied in many neurological and psychiatric disorders such as 

sleep deprivation problems and bipolar disorder in the last decade. Though 

the mechanism not exactly elucidated, PER genes are hypothesized to have 

tumor suppressor properties and therefore some cancer studies such as 

colorectal adenoma, breast cancer have also conducted for PER3 VNTR 

analysis and 5-repeat PER3 length polymorphism has been associated with 

susceptibility to adenoma formation and increased premenopausal breast 

cancer risk. According to the best of our knowledge, there is yet no study 

investigating the possible association between PER3 VNTR and prostate 

cancer which is the second most frequent cancer in men. Thus, we aimed to 

investigate the possible role of PER3 VNTR on the formation and progression 

of prostate tumors. Formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) tissues were 

obtained by a retrospective compilation from the records of the pathology 

department of the Diyarbakir Gazi Yaşargil Education Research Hospital and 

specimens were subjected to DNA isolation with Quick-DNA FFPE Miniprep 

kit (Zymo Research, Orange, CA, USA) according to the manufacturer’s 

instructions. PCR reactions were performed and amplicons were analyzed on 

agarose gel electrophoresis to distinguish the 5-repeats allele (401 bp) from 

the 4-repeats allele (347 bp), generated by the ins/del polymorphism. Though 

the preliminary analysis conducted with rather limited samples did not reach 

statistical significance, our study samples extended in terms of number will be 

tested again in terms of significance level in near future and thus the 
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researchers would better characterize the role of PER3 in prostate tumors. 

Besides, the proposed role of PER3 VNTR on both prostate tumorigenesis and 

other tumor types needs further clarification in larger, independent cohorts 

by other researchers. Comprehensive analysis of effects of this variant 

especially with other 'clock gene' variants may offer a new perspective on the 

role of circadian processes in health. 

Keywords: PER3 VNTR, circadian clock, tumorigenesis, prostate cancer 
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EVALUATION OF FIVE-YEAR MALIGNANT MELANOMA CASES IN DIYARBAKIR 

REGION 

İbrahim İbiloğlu1, Ayşe Nur Keleş*1 

1 Dicle University Medical Faculty, Department of Pathology / anur.keles@yahoo.com 

*Corresponding Author: anur.keles@yahoo.com

Abstract  

Objective: The incidence of malignant melanoma with high mortality is 

increasing day by day in the world and epidemiological studies on this 

subject are quite limited in our country. The aim of this study was to 

determine the epidemiology of malignant melanoma patients admitted to our 

hospital in Diyarbakır and its region and to compare the data with our 

country and the world.  

Materials and Methods: Malignant melanoma cases diagnosed between 

2014-2019 in Dicle University Medical Faculty Pathology Laboratory were 

retrospectively analyzed.  

Results: Cutaneous malignant melanoma is the most common subtype 

followed by acral, mucosal and uveal malignant melanomas, respectively. 

The most common subtype of malignant melanoma was nodular malignant 

melanoma (96.7%) and the most common localization was lower extremity 

(42.9%). The most common tumor depth was Clark stage 5 (31.2%). Breslow 

thickness was greater than 4 mm (53% of cases) and 70.5% (31.4% of men, 

28.6% of female) had ulceration. Malignant melanoma was the most 

common localization of the lower extremities and most of them were acral 

malignant melanoma. Acral malignant melanoma cases accounted for 

28.9% of all patients, mucosal malignant melanoma cases accounted for 

10.7% of the cases, and 38.5% of mucosal melanoma cases were the most 

common intraoral sites.  

Conclusions: The most common nodular type was observed in malignant 

melanoma cases in Diyarbakır and its region, the most common diagnosis 

was Clark stage V, and the average thickness of Breslow was above 4 mm, 

therefore it was concluded that the society should be made conscious for 

early diagnosis.  

Key words: Malignant melanoma, Acral, mucosal, Epidemiology, 

Diyarbakir 
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DİYARBAKIR YÖRESİNDEKİ BEŞ YILLIK MALİGN MELANOM OLGULARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı / anur.keles@yahoo.com 
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Amaç: Yüksek mortaliteye sahip bir kanser olan malign melanom insidansı 

her geçen gün dünyada giderek artmakta olup ülkemizde bu konu ile ilgili 

epidemiyolojik çalışmalar oldukça sınırlıdır. Diyarbakır ve yöresindeki 

malign melanom hastalarının epidemiyolojisini belirleyerek ülkemiz ve 

dünya verileri ile kıyaslayarak farklılıkları saptamayı amaçladık.   

Gereç ve Yöntem: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji 

Laboratuvarında 2014-2019 yılları arasında tanı alan malign melanom 

olguları retrospektif olarak incelendi. 

Bulgular: Kutanöz malign melanom en sık görülen alt tip olup bunu sırası 

ile akral, mukozal ve uveal malign melanom izlemektedir. Nodüler malign 

melanom en sık görülen histomorfolojik tip (%96.7) olup tümörlerin en sık 

alt ekstremite yerleşimli olduğu (%42.9)  görüldü. Tümör derinliğinin en sık 

Clark evre V seviyesinde (%31.2) olduğu izlendi. Breslow kalınlıkları 4 mm 

üzerinde olguların %53’ü) ve olguların %70.5’inde (erkeklerin %31,4’ünde, 

kadınların %28,6’sında) ülserasyon mevcuttu. Malign melanom olguları en 

sık alt ekstremite yerleşimli olup alt ekstremite içerisinde de en sık akral 

malign melanom izlenmiştir. Akral malign melanom olguları tüm hastaların 

%28.9’unu, mukozal malign melanom olguları ise %10.7’sini oluşturmakta 

olup mukozal melanom olgularının %38.5’ini en sık ağız içi yerleşimi 

oluşturmakta idi. 

Sonuç: Diyarbakır ve yöresinde malign melanom olgularında en sık nodüler 

tipin izlenmesi, en sık Clark evre V aşamasında tanı konması, Breslow 

kalınlıkları ortalamasının 4 mm’nin üzerinde olması nedeni ile hastaların 

tümörün ileri dönemi olan vertikal büyüme fazının ileri evrelerinde sağlık 

kuruluşlarına başvurdukları, bu nedenle erken tanı için toplumun 

bilinçlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar sözcükler: Malign melanom, Akral, mukozal, Epidemiyoloji, 

Diyarbakır 
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Abstract 

 Infertility factor in males is a multi-factor complex disease that affects about 

10 percent of males from the public. In around 50 percent of patients, the 

reasons for male infertility are obscure and arranged as idiopathic. In roughly 

15 percent of these idiopathic infertility cases, the etiology is identified with 

known genetic diseases, involving chromosomal anomaly and single gene 

mutations. It shows that at least 50 % of idiopathic male infertility cases stay 

without diagnosis and have some unknown genetic foundations and may be 

associated to obscure genetic and epigenetic aberrations. In this 

investigation, we survey popular literature about the genetics and epigenetic 

sides of idiopathic male infertility. The comprehension of the etiology of 

infertility factor in males will give incredible knowledge into the genetics of 

these cases and this may prompt further achievements in the formation of 

specific targeted therapies of this cases. 

Key Words: Male infertility, genetics, epigenetic, chromosome, gene. 
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THE EVALUATION OF ECTODERMAL DYSPLASIA: FIVE CASES REPORTS 
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Abstract: 

Introduction: Ectodermal dysplasias affect the superficial ectodermal layer and mesectodermal layer 

embryological at the same time. These dysplasias also include different abnormalities that ectodermal 

derivatives like; epidermis, mammary- pituitary and sweat glands; hairs; teeth; nails; lens; and internal 

ear. Ectodermal dysplasia (ED) describes a large group of syndromes.  Hypohidrotic ectodermal 

dysplasia (HED) is the most prevalent type of ectodermal dysplasia and is inherited in an X-linked, 

autosomal recessive, or autosomal dominant manner. Oral treatment of persons with HED exhibiting 

severe phenotypes of oligodontia or anodontia benefits increasingly from prostheses.  However, clinical 

difficulties encountered in these therapies are partly linked to alveolar bone hypotrophy.  At HED 

because of vertical dimmension; removable prosthodonties is required for the growing child and has 

been reported to be the most common form of prosthodontic intervention. This is generally comprised 

of conventional complete dentures, complete over-dentures, or partial dentures.  Major goals of 

dentistry is providing dental and medical management were to provide comfort to patients with 

ectodermal dysplasia to be as other healthy individuals.  Depending on their ages and their 

abnormalities, patients underwent periodontal therapy, caries management or prosthodontic or 

orthodontic treatment. Implanting and orthognathic surgery was reserved for full-grown patients. The 

aim of this study is evaluation of dental situation of 5 HED patient and their treatment. 

Method: Five HED patients admitted our clinic because of esthetic consideration. After detailed 

medical, dental and radiological examination their esthetic, cosmetic and functional therapy had been 

started. Three siblings and two unrelated patient was evaluated in this study. All five patients has 

Hypohidrotic type Ectodermal Dysplasia. All caries and extractions were performed by two 

practitioner. And for esthetic and functional rehabilitation temporary prosthesis made for two  patients. 

After sixteen months evaluation of this five patients were satisfied. 

Results: After 16 months observation this cases showed successful psychological and physiological 

development. For siblings there is no prosthetic application were performed cause of economic 

considerations. But all restorations and esthetic laminate applications were enforced by two dentist. 

For composite restorations controlled all appointment. All the fillings were sufficient according to the 

RYGE criteria. 

Conclusion: Ectodermal Dysplasia presents a large group of inherited disorders, with lots of gene 

mutations involved. Clinical findings and genetic counselling can lead to an early diagnosis. Dental 

treatments in ectodermal dysplasies do not end with the prosthesis,  the ongoing process requires 

lifelong control. 

Keywords: Ectodermal Dysplasia, Dental Treatment, Resin Composite Veneer, Hypohydrotic, 

Hypodonti 
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Özet 

Giriş: Ektodermal displaziler, hem yüzeyel ektodermal tabakayı hem de mesektodermal tabaka 

embriyolojisini aynı anda etkiler. Bu displaziler ayrıca ektodermden köken alan epidermis, meme 

hipofiz ve ter bezleri , kıl ,  diş , tırnaklar, lens ve iç kulak gibi dokuları etkileyerek anomali oluşmasına 

neden olurlar. . Ektodermal displazi (ED) geniş bir grup sendromu ifade eder.  Hipohidrotik ektodermal 

displazi (HED);  en yaygın ektodermal displazi türüdür ve X'e bağlı, otozomal resesif veya otozomal 

dominant şekilde kalıtılır. HED'li kişiler şiddetli oligodonti veya anodonti fenotipleri sergilerler. Bu 

nedenle bu tür hastalarda protezlerden giderek daha fazla yararlanılır. HED'de dikey boyut kaybı 

nedeniyle;  büyüme gelişimi devam eden çocuk için hareketli protezler gereklidir ve en yaygın uygulanan 

protez şekli olduğu bildirilmiştir. Bu genellikle geleneksel tam protezlerden, tam protezlerden veya kısmi 

protezlerden oluşur.  Bu tür hastalarda diş hekimliğinin ana hedefleri diş ve tıbbi tedavinin sağlanması, 

ektodermal displazili hastalara diğer sağlıklı bireyler kadar rahatlık sağlamaktı. Yaşlarına ve 

anormalliklerine bağlı olarak, hastalara periodontal tedavi,  çürük tedavisi, prostodontik tedavi veya 

ortodontik tedavi uygulanır.  İmplant ve ortognatik cerrahi tam yetişkin hastalar için düşünülen tedavi 

şekilleridir. Bu çalışmamızın amacı 5 HED hastasının dental durumunun ve tedavisinin 

değerlendirilmesidir.  

Yöntem: Beş HED hastası kliniğimize estetik nedeniyle başvurdu. Detaylı tıbbi, dental ve radyolojik 

incelemelerden sonra estetik, kozmetik ve fonksiyonel tedavilerine başlandı. Bu çalışmada üç kardeş ve 

iki tane akraba olmayan hasta değerlendirildi.  Beş hastanın da Hipohidrotik  Ektodermal Displazisi 

vardı. Bütün çürükler ve ekstraksiyonlar iki Çocuk Diş hekimi tarafından yapıldı. Daha sonra estetik ve 

fonksiyonel rehabilitasyon için iki hastaya geçici protez yapıldı. On altı ay sonra bu beş hastanın 

değerlendirmesi başarılı bulunmuştur. 

Sonuç: On altı aylık gözlem sonrasında bu vakalar başarılı psikolojik ve fizyolojik gelişme göstermiştir. 

3 kardeş olan hasta grubu için ekonomik nedenlerden dolayı protez uygulaması yapılamamıştır. Ancak 

tüm konservatif restorasyonlar ve estetik lamina uygulamaları iki diş hekimi tarafından uygulanmıştır. 

Kompozit restorasyonlar dolgu kriterlerine göre değerlendirilmiştir.  Tüm dolguların RYGE kriterlerine 

göre yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ektodermal Displazi, çok sayıda gen mutasyonu içerir. Aynı 

zamanda geniş bir kalıtsal hastalık grubunu sunar. Klinik bulgular ve genetik inceleme erken tanıyı 

sağlayabilir. Ektodermal displazideki diş tedavileri sadece protezle rehabilitasyon ile bitmez, hastalığın 

devam eden süreci yaşam boyu kontrol gerektirir. 

Anahtar Sözcükler: Ektodermal displazi, dental tedavi, rezin kompozit veneer,  hipohidrotik, hipodonti 

Oral Presentation / Full Text 99



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

1 .Giriş 

Ektodermal displazi, deri, kıl, ter, yağ bezleri ve dişler gibi ektodermden gelişen dokuları 

etkileyen ve bu dokularda gelişim anomalileri yapan bir kalıtsal hastalıktır. Ektodermal displazi 

hastalarında saç, kaş ve kirpikler, ince, kısa ve azdır. Hastaların derileri ise yumuşak, düz ve kurudur. 

Yüzlerinin morfolojik özellikleri; alın ve dudaklar çıkıntılı, burun çöküktür. Göz ve ağız çevresinde 

çizgisel ince kırışıklıklar, tırnaklarda kalınlaşma, renk değişikliği, koyu renk pigmentasyon ve şekil 

bozukluğu gibi defektler görülebilmektedir [1-6]. Ektodermal displazi (ED), ektodermden köken alan 

iki veya daha fazla dokunun anormal gelişimi ile tanımlanan geniş ve karmaşık bir bozukluk grubudur 

[7]. ED'nin en sık bildirilen görünümü Christ-Siemens-Touraine sendromu ve anhidrotik displazi olarak 

da adlandırılan hipohidrotik displazidir (HED) [3, 7]. Gelişmekte olan embriyoda mevcut üç germ 

tabakasından biri olan ektoderm, merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi, ter bezleri, saç, tırnaklar 

ve diş minesinin oluşmasını sağlar [8, 9]. HED hastalarında hipotrikoz, hipohidroz ve kranial 

anormallikleri klinik belirtilerinden bazılarıdır [7, 10] . Hastalar frontal kabarıklık, basık burun kemeri, 

ter bezlerinin bulunmaması nedeniyle ellerin ve ayakların hiperkeratozuna yol açan çok kuru cilt 

gösterirler [7, 9, 10]. Dental olarak anodonti, hipodonti, konik dişler ve alveoler kret gelişimi eksikliği 

gözlemlenebilir [3, 6-8].  Ektodermal displazi primer olarak dişler, deri, saç, tırnakları tutan heterojen 

bir grup patolojiyi ifade eder [11].  Ektoderm dışında diğer embriyolojik tabakalardan köken alması 

nadirdir. Son yapılan klinik sınıflamalarla beraber, 150’den fazla farklı ektodermal displazi tipi olduğu 

tespit edilmiştir ve bunlar kalıtımsal olarak aktarılabilmektedir [12, 13].  Ektodermal displazinin en 

karakteristik özelliği, hipohidrozistir [3]. Yaşamın ilk yıllarında kendini belli etmeyen bu hastalık, 

ilerleyen zamanlarda yüksek ateş ile kendini gösterir [2]. Ter bezlerinin olmaması ateşin oluşmasını 

tetikleyen etkenlerin başında gelir. Ter ve yağ bezlerinin kısmi veya bütünüyle yokluğu nedeniyle, cilt 

yumuşak, kuru, düz ve incedir [5]. Görünen tüm bu malformasyonlar, progenitör hücrelerin embriyonun 

ektoderminden köken aldığı dokulardaki gelişimsel defektlerden kaynaklanır [14].  Hipohidrotik tip 

ektodermal displazi’den Ektodisplazin- A (EDA) ve Ektodisplazin-A reseptör (EDAR) genlerindeki 

mutasyonlar X’e bağlı ve otozomal HED sorumlu tutulmaktadır [15]. Etkilenen erkek hastalarda dişlerin 

tutulumu ağır seyretmekte ve erkek hastaların çoğunluğu süt ve daimi dişlerini büyük oranda 

kaybetmektedir [16].  En sık görülen ağız bulgusu hipodonti veya anodontidir ve bu durum dişlerin 

ektoderminin tamamen etkilendiğini gösterir [17]. Dişlerin yokluğu sonucunda oluşan vertikal boyut 

kaybı nedeniyle dudaklar protruziv ve vermilion hattı belirsizdir [13]. Alveoler kemikte gelişim geriliği 

vardır [14]. Kesici, kanin ve premolar dişler ağızda var ise konik görünümdedir ve ağız mukozası 

kurudur [2, 3, 12, 13].  Histopatoloji çalışmaları sublingual ve submandibular ve salgı bezlerinin 

aplazisini göstermektedir [10, 14]. Hipodonti süt ve daimi dişlenme döneminde en sık görülen ağız 

bulgusudur [11, 13].  Bununla beraber alveoler kemiğin hipoplazisi ve kretlerde gelişim geriliği ve zayıf 

kret yapısı belirgin özelliklerdendir [18].  Protetik tedavi, diş gelişim bozukluğu gösteren ED’li 

çocukların tedavisinde çok önemlidir. Uygulanan tedavi teknikleri yetişkin hastaların tedavisi ile 

benzerlik gösterir. Dişlerin konjenital olarak yokluğu, çürük nedeni ile meydana gelen diş kayıpları ile 

birlikte çocuklarda hareketli tam veya bölümlü protez gereksinimi gözlemlenmektedir [19]. Protetik 

tedavi yapılmadan öncesinde restoratif prosedürlerin uygulanması, süt ve sürekli dişlerin korunması 

açısından oldukça önemlidir. Yine aynı zamanda maliyet açıcından da ağızda bulunan dişlerin 

korunması oldukça etkili bir geri kazanç yöntemidir. 
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Bu çalışmanın amacı üçü kardeş olan 5 hipo-hidrotik tip ektodermal displazi hastasının oral 

rehabilitasyon sürecinin değerlendirilmesidir.   

2. Yöntem Ve Bulgular (Olgu Raporları)

Bu çalışmaya yaşları 6-14 arasında değişen 3 ü kardeş olan hastalar katılmışlardır. Bu hastaların 

üçü kız ve ikisi erkektir. İki erkek hasta ve bir kız hasta kardeştirler. 

Olgu 1: 

14 yaşında kız hasta diş eksikliği ve estetik nedenler ile kliniğimize başvurdu. Yapılan medikal, 

dental ve radyolojik muayenede ektodermal displazi olduğu anlaşıldı. Diğer iki erkek kardeşlerinde de 

aynı bulguların olduğu anlaşıldı ve genetik incelemeye yollandı. Gerekli dental restoratif tedavileri 

yapıldıktan sonra hastaya implant tedavisi öncesinde çene gelişimini provake etmek ve estetik sağlamak 

amacı ile hareketli protez tedavisi önerilmiş ancak hasta bu tedaviyi reddederek implant destekli 

yaptırmak istediğinden dolayı sadece takibe alınmıştır ( Resim 1,2,3).  

Resim 1, 2, 3: 14 yaşında kız hasta 
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Olgu 2: 

10 yaşında erkek hasta ön dişlerinde konik görüntü ve diş eksikliği nedeni ile ablası ile beraber 

kliniğimize başvurmuştur. Yapılan medikal, dental ve radyolojik muayenede ektodermal displazi olduğu 

anlaşıldı. Ablasında ve erkek kardeşinde aynı bulguların olduğu anlaşıldı ve genetik incelemeye 

yollandı. Gerekli dental restoratif tedavileri yapıldıktan sonra hasta takibe alındı. Protetik tedavi hasta 

ve ailesi tarafından istenilmedi (Resim 4,5,6) 

 

Resim 4, 5, 6: 10 yaşında erkek hasta 

Olgu 3: 

  6 yaşında erkek hasta ön dişlerinde konik görüntü ve diş eksikliği nedeni ile ablası ve abisi ile 

beraber kliniğimize başvurmuştur. Yapılan medikal, dental ve radyolojik muayenede ektodermal 

displazi olduğu anlaşıldı. Ablasında ve abisinde aynı bulguların olduğu anlaşıldı ve genetik incelemeye 

yollandı. Gerekli dental restoratif tedavileri yapıldıktan sonra hasta takibe alındı. Protetik tedavi hasta 

ve ailesi tarafından istenilmedi (Resim 7, 8, 9) 
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Resim 7, 8, 9: 6 yaşında erkek hasta 

Olgu 4: 

7 yaşında kız hasta, alt çenede dişlerinin çoğunun çıkmaması ve yemek yiyememe şikâyetleri ile 

kliniğimize başvurdu. Hastanın dış görünümü hastalık ile uyumluydu. Hastanın cildi yumuşak, göz 

çevresi ve dudak kenarlarında artmış pigmentasyon ve çizgisel ince kırışıklıklar mevcuttu. Sistemik 

muayenesinde vital bulgular normaldi. Fiziksel ve zihinsel gelişiminin yaşıtlarından farklı olmadığı 

gözlenen hastanın aile bireyleri incelendiğinde, bu tür şikâyetleri olan başka bir bireyin olmadığı tespit 

edildi. Hastanın anne babasında akraba evliliği olduğu anlaşılmıştır. Hastaya gerekli dental restoratif 

tedavileri yapıldıktan sonra hasta takibe alındı. Protetik tedavisi yapılarak hasta takibe alındı (Resim 

10,11,12,13,14).  
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Resim 10,11,12,13,14: 7 yaşında kız hasta  ve tedavi için yapılan protez 

 

Olgu 5: 

 12 yaşında kız hasta, alt çenede dişlerinin çoğunun çıkmaması ve yemek yiyememe şikâyetleri 

ile kliniğimize başvurdu. Hastanın dış görünümü hastalık ile uyumluydu. Hastanın cildinde , göz çevresi 

ve dudak kenarlarında artmış pigmentasyon ve çizgisel ince kırışıklıklar mevcuttu. Sistemik 

muayenesinde vital bulgular normaldi. Fiziksel ve zihinsel gelişiminin yaşıtlarından farklı olmadığı 

gözlenen hastanın aile bireyleri incelendiğinde, bu tür şikâyetleri olan başka bir bireyin olmadığı tespit 
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edildi. Hastanın anne babasında akraba evliliği olduğu anlaşıldı. Hastaya gerekli dental restoratif 

tedavileri yapıldıktan sonra protetik tedavisi yapılarak hasta takibe alındı (Resim 15,16,17,18).  

Resim 15,16,17,18: 12 yaşında kız hasta ve tedavisi için yapılan protez 
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3. Tartışma: 

Ektodermal Displazi ilk olarak 1860 yılında Darvin tarafından tanımlanmıştır [20]. Günümüzde 

her birinin genetik olarak etkilendiği kanıtlanmış olan 150 alt tipi olan bir hastalık olarak Ektodermal 

displazi oldukça yaygın olarak görülmeye başlanmıştır [21]. ED’nin alt tiplerinin klinik teşhisi zordur 

[22], Çünkü kesin tanı farklı bölümler arasında işbirliği yapmadan zor olabilir. Daha önce yapılan 

araştırmalarda bildirildiği gibi maksiller retrusyon ve dikey dentoalveoler gelişim geriliği tamamen 

hipodonti ile ilişkilidir [23]. Birçok farklı vakada etkilenen bebekler ve çocuklarda solunum yollarında 

ve mukoza bezlerde hipoplazi veya aplazi gözlemlenebilir [24]. Hastalarımızda bulunan diş eksikliği, 

saçlarda seyreklik ve ince kıl yapısı, ağız çevresinde pigmentasyon artışı ve çizgi şeklinde ince 

kırışıklıklar, derinin yumuşak, düz ve kuru görünümü, ektodermal displazi ile uyumludur. Ektodermal 

displazi hastalarında, anodonti veya oligodonti nedeniyle yüz estetiğinin bozulması genellikle psikolojik 

sorunların oluşmasına neden olabilmektedir. Süt ve sürekli dişlerde görülen eksiklikler sonucunda 

çiğneme fonksiyonunun zorlaşır ve beslenme bozuklukları görülmeye başlar bundan dolayı çocuk 

hastalarda fiziksel gelişim geriliğine sebep olabilmektedir. Diş eksikliklerine ve dişlerdeki şekil 

bozukluklarına bağlı olarak fonasyonun bozulması ektodermal displazi hastalarını sosyal açıdan 

olumsuz olarak etkileyecektir. Bu nedenle ağızdaki eksik ve şekilleri bozuk olan dişlerin uygun protetik 

restorasyonlar ile tedavilerinin hastaya estetik ve fonksiyonel ve bunula beraber psikolojik olarak da 

yardımcı olabilmektedir. Ektodermal displazi hastalarında gözlenen diş eksikliklerini tedavi edebilmek 

amacıyla değişik tiplerde protezler uygulanabilmektedir. Bu protezler çocuklarda hareketli protezlerden 

ileri yaşlarda implant tedavilerine kadar değişiklik gösterebilmektedir. Bu çalışmamızın asıl amacı, 

hastalara diğer sağlıklı bireyler gibi fiziksel, duygusal ve sosyal olarak gelişebilmesi için dental olarak 

estetik, fonksyon ve fonasyon sağlamaktır. Diş tedavisi bu hastalarda önleyici ve destekleyici estetik 

sağlar ve bunun sonucu olarak özellikle genç bireylerde kısmi veya tam protezlerle ilgili sosyal sorunları 

önler. İyi bir şekilde oral hijyen sağlanması bu hastaların başarılı tedavisi için çok önemlidir [7]. 

Hastaların yeni çürük oluşumuna karşı profilaksi için topikal florür kullanmalıdır [7]. Küçük çocukların 

ebeveynlerinin diş kaybının olası sonuçlarını ve var olan dişlerin korunması gerekliliğini bilmeli ve 

gerekli eğitimler verilmelidir. Biz bu çalışmamızda hastaların ebeveynlerine gereli eğitimler de 

verilmiştir. Protez kullanan iki hastamızda protezler 6 aylık periyotlar ile değiştirilmektedir.    
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SUMMARY: 

Introduction: Dental traumas are public health problem at worldwide, and 4-33% of the population are 

affecting by this situation every year. The treatment of a traumatized tooth requires a multidisciplinary 

treatment, as aesthetic, pulp and periodontal complications are common after a traumatic dental injury.  

Luxation and avulsion are most severe injuries in traumatic dental traumas. They are related to higher 

occurrences of pulp necrosis and root resorption. The prognosis of tooth replantation is usually changed 

by endodontic treatment, which had performed after trauma. There is a direct relationship with the 

occurrence of root resorptions and endodontic treatment success. Lots of studies have been assume in 

an attempt to prevent, delay these complications, these are the main causes of loss of replanted teeth. 

Tooth avulsion after trauma is a big esthetic and dental problem in dentistry. The ideal procedure in a 

case of avulsion is the immediate replacement into the socket, followed by splinting and careful 

observation and then performed endodontic treatment in mature teeth or wait apexification at immature 

teeth. Root resorption seen very frequently at tooth replantation cases, and the endodontic therapy is an 

important at treatment to avoid the loss of replanted teeth. The aim of this case reports is evaluation of 

corticosteroid and triple antibiotic usage of resorption after replanted avulsed teeth. 

Case Reports: Two patient one boy and one girl, had re-implantations and treatments casue of dental 

trauma by other doctors, had applied our clinics because of problem with their treated teeth. Before 

these teeth were re-implanted, they kept outside of mouth for more than one hour under unfavorable 

conditions. After detailed dental and radiologic examination we decided to preserve this teeth for 

esthetic consideration. For this patients all old canal were revised and using corticosteroid and triple 

antibiotic pasta for root resorption. After resorption stopped canal treatments were performed 

successfully. For 1 years observation there is no pathological or radiographically resorption findings 

at two patients. 

 Conclusion: The development of external inflammatory resorption is related to the severity of trauma, 

patient age, root formation and the time of pulp extirpation.  When the endodontic treatment is delayed 

after trauma pulpal infection associated dramatically and may result progression of inflammatory 

external resorption.  The present case reports evaluated the occurrence of external inflammatory 

resorption in cases of avulsion. 

Key words: Avulsion, Dental trauma, Root resorption, Corticosteroid, Triple Antibiotic   
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ÖZET: 

Giriş:Diş travmaları dünya çapında bir halk sağlığı sorunudur ve her yıl nüfusun % 4-33'ü dental 

tramvalardan etkilenmektedir. Tramva alan bir dişin tedavisinde estetik, pulpa ve periodontal yönlerden 

değerlendirme yapılması gerektiğinden bu tür dişlere tedavi yaklaşımı tamamen multi-disiplinerdir. 

Lüksasyon ve avlüsyon dental tramvalarda karşılaşılan en ciddi durumlardır. Hastalarda yüksek oranda 

pulpa nnekrozu ve sonrasında kök rezorbsyonu gözlemlenir. Avülsyon sonrasında yapılan 

reimplantasyon ve takip eden süreçte yapılacak endodontik tedavi dişin prognozu açısından önemlidir. 

Yapılacak endodontik tedavinin başarısı ile rezorbsyon gelişme sıklığı arasında önemli bir ilişki vardır. 

Birçok çalışma kökte meydana gelebilecek olan rezorbsyon sorununu engelleme veya ertelenmesini 

sağlamak amacıyla birçok uygulamadan bahseder. Tramva sonrası avülsyon ile beraber büyük estetik 

ve dental problemlerde meydana gelir. Avülsyon vakalarında en ideal tedavi çıkan dişin sokete hızlıca 

yerleştirilmesi ve splint yapılmasıdır. İyi bir gözlem süreci sonrasında eğer kök gelişimini tamamlamış 

bir diş ize kanal tedavisi, kök gelişimini tamamlamamış ise apeksifikasyon tedavisi sonrasında kök kanal 

tedavisinin yapılması en uygun tedavi şekildir. Kök rezorbsyonu çok sık gözlemlenen bir 

komplikasyondur. Bu komplikasyonun engellenmesi yapılacak olan kanal tedavisinin başarısına 

bağlıdır. Bu vaka çalışmasının amacı kortikosteroid ve üçlü antibiyotik pat kullanılarak rezorbsyonun 

engellendiği iki olguda göstermektir.  

Olgu Raporları: Geçirdikleri tramva sonucunda tedavileri başka doktorlar tarafından yapılmış olan bir 

kız bir erkek, iki hasta tedavisi yapılan dişlerinde meydana gelen sorunlar nedeni ile kliniğimize 

başvurmuşlardır. Bu hastalarda avülsyon sonrasında dişler reimplante edilmeden önce ağız ortamının 

dışında bir saate yakın süre kaldığı anlaşılmıştır. Yapılan detaylı oral ve radyolojik muayeneden sonra 

bu dişlerin estetik amaçla ağızda tutulmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Bu hastalarda yapılan 

tedaviler revize edilmiş ve önceki tedaviler nedeni ile başlayan kök rezorbsyonlarının durdurulması için 

kortikosteroid uygulaması yapılmış ve üçlü antibiyotik patı kullanılmıştır. 1 yıllık gözlemde herhangi 

radyolojik bir patoloji saptanmadı.  

Sonuç: External olarak meydana gelen inflamatuar rezorbsyon travmanın ciddiyetine, yaşa, kök 

formasyonuna ve pulpanın extrpasyon zamanına bağlı olarak değişiklik gösterir. Endodontik tedavi 

travma sonrasında gecikirse veya ertelenirse, pulpal enfeksyon ve inflmasyon ile gelişen kök 

rezorbsyonu çok sık rastlanmaktadır. Bu vaka sunumunda avülsyon sonrası meydana gelen inflamatuar 

kök rezorbsyonunun engellenmesi anlatılmaktadır.  

Anahtar sözcükler: Avülsyon, Dental tramva, Kök Rezorbsyonu, Kortikosteroid, Üçlü Antibiyotik 
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1. Giriş

Diş Hekimliğinde travma sonrasında oluşan diş avlüsyonu estetik ve fonksiyonel olarak sorun 

oluşturduğundan dolayı oldukça önemlidir [1].  Diş avülsyonu (Total Lüksasyon) dişin soketten 

bütünüyle dışarıya çıkması olarak tanımlanır [2]. Daimi dişlerde görülen bütün dental 

yaralanmaların %0,5-3’ü avülsiyon olarak belirlenmiştir [3]. Bastone, avülsiyonun en çok 7-14 yaş 

aralığında meydana geldiği ve en çok üst santral kesicilerin etkilendiği bildirilmiştir [4]. Avüsyon 

vakalarında dişler tamamen soketin dışına çıkar. Bu nedenle diş pulpası başta olmak üzere periodontal 

ligamentler ve kemik yapıda etkilenmektedir. Bu durum sonrasında pulpal nekroz sıklıkla meydana 

gelen bir durumdur [5]. Avülsiyon yaralanmalarının büyük bir kısmı hastanın yüz gelişimi 

tamamlamadığı dönemde gerçekleştiği için yüz gelişimi tamamlanana kadar mevcut diş ve dişi 

çevreleyen kemik dokunun korunması hem estetik hem de fonksyon açısından oldukça önemlidir [6]. 

Avülsiyon vakalarında en etkin tedavi prosedürü dişin soket içine hemen yerleştirilmesi, splintlenmesi 

ve kök gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksifikasyonun takip edilmesi, kök gelişimi tamamlanmış 

dişlerde ise endodontik tedavi uygulanıp dişin ağızda tutulması olarak bildirilmiştir [1].  Ataçman hasarı 

sonuçlanan avülsiyon yaralanmalarında kök yüzeyinde bulunan PDL hücreleri periodontal ligamentin 

yırtılarak ayrılması sonucu kaybedilir[6]. Ancak kök yüzeyi üzerindeki yapışık PDL uygun koşullarda 

korunursa avülsiyon nedeni ile oluşacak negatif sonuçlar minimalde tutulur[1, 5, 6]. PDL hücrelerinin 

varlığı dehidrate olmadan korunması ile canlılıklarını devam ettirmeleri sağlanacak ve böylece en az 

inflamasyonla tamirin gerçekleşmesini sağlayacaktır [6, 7].  İnflamasyon zamanla azalarak replasman 

sementumu yaparak iyileşme gerçekleşir [8, 9]. Dişin uzun süre ağız dışı ortamda kuru kalması 

durumunda büyük hasar oluşan PDL hücreleri kök yüzeyinde şiddetli inflamatuar yanıt meydana 

gelmesine neden olur [1, 9]. Travmadan etkilenen bu büyük alanın kök yüzeyinde yeni doku tarafından 

tamir edilmesi gereklidir [6, 8, 9]. Mevcut sementoblastlar tüm kök yüzeyini tam olarak kapatamaz ve 

boşluk alanlarda kemik doğrudan kök yüzeyi ile temas eder [9]. Fizyolojik kemik yapım-yıkım 

mekanizması ile diş kökündeki doklar ile kemik yer değiştirir [10]. Bu durum replasman rezorpsiyonu 

ya da ankiloz olarak adlandırılır [6, 11]. Geç yapılan replantasyonda prognoz oldukça zayıftır, çünkü 

periodontal ligament nekroze olduğundan dolayı iyileşme yeterli değildir veya olmaz [6, 8, 9, 11]. Bu 

durumda amacımız dişin estetik, fonksiyonunun sağlanması ve hastada oluşabilecek psikolojik 

kaygıların önüne geçilmesidir. İleride yapılacak olan protetik tedavileri için alveolar konturu korumak 

önemlidir [6]. Acil yapılan müdahale esnasında kök kanal tedavisi yapılmamışsa ve kök gelişimini 

tamamlamamışsa apeksifikasyon uygulamalarına bir hafta sonra başlanabilir [6, 9, 11]. Gecikmiş 

replantasyonda ankiloz kaçınılmaz bir sonuçtur [9, 11]. Hasta mutlaka düzenli olarak takip edilmelidir 

[9, 11].  Kök kanal tedavisine splint uzaklaştırılmadan önce başlanmalıdır [11]. Hastada rezorpsiyon 

bulguları mevcutsa uzun süreli kalsiyum hidroksit (CH) uygulaması önerilmektedir [12]. Apikal 

enfeksiyonlar sonucunda meydana gelen kemik kayıpları enfeksiyona karşı yanıt mekanizmasından 

kaynaklanır [13, 14]. Travma sonrasında avlüse olan dişin yerine yerleştirildikten sonraki süreçte immün 

tepki sonucunda proinflamatuar sitokin üretimi yapılır [14, 15]. Bu sitokinler kemik ve kökte mevcut 

yapının rezorbsyonuna neden olurlar [16]. Kök gelişimini tamamlamamış, nekrotik pulpalı dişlerde kök 

gelişiminin sağlanması ve dentin duvarlarının olgunlaşması için ideal tedavi yöntemi; pulpa dentin 

kompleksinin rejenerasyonuna ve tamirine izin vermek üzere pulpa vitalitesini yerine koyan 
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revaskülarizasyon işlemidir [17]. Bu işlem rezorbe olmaya başlamış avlüsyon sonrası replante edilen 

dişleri içinde kullanılmaktadır. Üçlü antibiyotik pat uygulamaları revaskülarizasyon tedavilerinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır [17]. Bu tedavi protokolünde metranidazol, minosiklin ve 

siprofloksasinden oluşan üçlü antibiyotik 1:1:1 oranında hazırlanarak, distile su veya gliserinle 

karıştırılarak pat formuna getirilip kök kanalı içine uygulanmaktadır [17, 18].  Yine mevcut yapıda 

varolan enflamasyonu çözmek ve rezorbsyonu engellemek için kortikosteroid uygulaması rutinde çok 

az uygulanmakta ancak etkin bir yöntemdir.  Yapılan çalışmalar Glukokortikoid Depo-Medrol 

uygulamasından sonra tedavi edilemeyen geri dönüşlü pulpitis vakalarında hem PGE2 hem de IL-8'in 

pulpal seviyelerinde azalma olduğu gösterilmiştir [19].  

Biz iki vakamızda avülsyonu takiben yapılan replantasyon sonrasında oluşan rezorbsyonun 

çözümünde kullanılan üçlü antibiyotik pat ve kortikosteroid uygulamasını anlattık.     

2. Olgu Raporları 

Olgu 1:  

12 yaşında kız hasta, avülsyon sonrası yaklaşık bir saat sonra başka hekim tarafından yapılan 

replantasyon ve takiben endodontik tedavi uygulaması sonrası meydana gelen şiddetli ağrı ile 

kliniğimize başvurdu (Resim 1). Alınan anamnezinde 6 ay önce çarpma sonucu düşme ile dişinin 

soketten çıkarak yere düştüğünü bulup yıkayıp doktora mendilin içinde götürüldüğünü ve yerine 

yaklaşık bir saat sonra replante edildiğini bildirdi. Yapılan dental ve radyolojik muayenede 11 numaralı 

dişte rezorbsyon olduğu görüldü (Resim 2).  Daha önce yapılan kanal tedavisi uzaklaştırılarak bölge 

%5,25 lik NaOCl solüsyonu ile yıkandı. Eski gutta-percha artıkları ve iltihabi dokular uzaklaştırıldı. İlk 

seansta boş bırakılarak sadece iltihabın drene olması sağlandı (Resim 2) . 24 saat sonra ikinci seansta 

yine bölge %5,25’lik NaOCl ile yıkandı ve distile su ile temizlendi. Alan Paper-Point ile kurutularak 

bölgeye enfeksyonu engellemek için üçlü antibiyotik patı (metranidazol, doksisiklin ve siprofloksasin) 

distile su ile karıştırılıp gönderildi. Bir hafta sonra enfeksiyon belirtileri ortadan kalkınca kanal tekrar 

yıkandı. Bu defa Depo-Medrol (Metilprednizolon, Pfizer) bölgeye kanal içerisinden Ca(OH)2 ile 

karıştırılıp yollandı. 1 hafta beklenildi. Rezorbsyon durduktan sonra geleneksel Ca(OH)2 patı distile su 

ile hazırlanarak yollandı (Resim 3). 3 ay sonra Final endodontik tedavisi yapıldı. Estetik kompozit 

uygulama yapıldıktan sonra hasta kontrollere çağrıldı (Resim 4-5). 1 yıllık kontrollerde herhangi bir 

patoloji saptanmadı.  

                                                                                                

 

Resim1: Hastanın ilk geldiği hali                                        Resim2: Daha önce yapılan kanal tedavisi 
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Resim 3: Tedaviden Sonra Rezorbsyonun durması     Resim4: Yapılan Kompozit resin Restorasyon 

Resim 5: Tedavi sonrası hali 

Olgu 2: 

10 yaşında erkek hasta avülsyon sonrası yaklaşık yarım saat sonra başka hekim tarafından yapılan 

replantasyonu takiben endodontik tedavi uygulaması sonrası meydana gelen şiddetli ağrı ile kliniğimize 

başvurdu (Resim 1). Alınan anamnezinde 4 ay sportif aktivite sırasında alınan darbe sonucu dişinin 

soketten çıkarak yere düştüğünü bulup yıkayıp doktora su içinde götürüldüğünü ve doktor tarafından 

replante edildiğini bildirdi. Yapılan dental ve radyolojik muayenede 21 numaralı dişte rezorbsyon 

olduğu görüldü (Resim 1).  Daha önce yapılan kanal tedavisi uzaklaştırılarak bölge %5,25 lik NaOCl 

solüsyonu ile yıkandı. Eski gutta-percha artıkları ve iltihabi dokular uzaklaştırıldı. İlk seansta boş 

bırakılarak sadece iltihabın drene olması sağlandı (Resim 2-3) . 24 saat sonra ikinci seansta yine bölge 

%5,25’lik NaOCl ile yıkandı ve distile su ile temizlendi. Alan Paper-Point ile kurutularak bölgeye 

enfeksyonu engellemek için üçlü antibiyotik patı (metranidazol, doksisiklin ve siprofloksasin) distile su 

ile karıştırılıp gönderildi. Bir hafta sonra enfeksiyon belirtileri ortadan kalkınca kanal tekrar yıkandı. Bu 

defa Depo-Medrol (Metilprednizolon, Pfizer) bölgeye kanal içerisinden Ca(OH)2 ile karıştırılıp yollandı. 

1 hafta beklenildi. Rezorbsyon durduktan sonra geleneksel Ca(OH)2 patı distile su ile hazırlanarak 

yollandı (Resim 4). 3 ay sonra Final endodontik tedavisi yapıldı (Resim 5). Estetik kompozit uygulama 
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yapıldıktan sonra hasta kontrollere çağrıldı. 1 yıllık kontrollerde herhangi bir patoloji saptanmadı 

(Resim 6).  

Resim 1: İlk Yapılan kanal tedavisi ve rezorbsyon       Resim 2: Kanalın  Boşaltılması ve tezmilenmesi 

 

Resim 3: Açık Kanal görünümü                                          Resim 4: Rezorbsyonun Durması 

 

Resim 5: Kanalın Bitmiş Hali                                           Resim 6: Kanalın 1 yıl sonraki hali 
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3. Tartışma ve Sonuç: 

Avulize dişin alveol dışında kaldığı zaman, travma ve ilk tedavi arasında geçen zaman, diş 

replantasyonundan önce saklama ortamı, intrakanal kullanılan ilaçlar, avülsiyon tarafından tetiklenen 

enflamatuar reaksiyonun yoğunluğu ve avülsiyonun neden olduğu bakterilerin varlığı gibi 

replantasyonun klinik bazı parametreleri soket, kök yüzeyinde oluşacak etkiyi belirleyecektir [11]. 

Konağın immün-inflamatuar tepkisi doku sağlığının korunmasında temel bir öneme sahiptir [20]. Ancak 

bu durum dişin replantasyonu için istenmeyen rezorbsyon gibi durumları ortaya çıkarabilir.  Daha önceki 

çalışmalarda, T-Helper 2 (Th2) immünolojik profiline sahip, interlökin 4 (IL-4) gibi anti-enflamatuar 

sitokinler ile tepki gösteren, atopik bir hastanın reimplantasyondan 1 yıl sonra daha iyi bir sonuç verdiği 

gösterilmiştir [21, 22].  Rezorbsyonun gelişim evresinde genç-adolesanlarda daha fazla görülmesinin 

sebebi, büyüme evresindeki hastaların daha yoğun bir kemik metabolizmasına sahip olmalarıdır, 

özellikle de kemik ile yer değiştirmelerin meydana geldiği çoğu yerde bu replasman durumu şiddetli 

kök rezorpsiyonuna yol açmaktadır [22, 23]. Bu yaş gurubunda geniş ve çoksayıda dentinal tübül, 

antijenlerin kök kanal alanından dış kök ortamına kolayca hareket etmesini sağlamaktadır [22]. Bu olay, 

dişin kaybına yol açan kök rezorpsiyonunun gelişmesine yol açan kalıcı bir enflamatuar yanıtın 

oluşmasını ve devam etmesini sağlar [11, 22]. Konak immün tepkisi, diş dokusunun rezorbe olduğu ve 

kemik ile replase edildiği rezorpsiyonda veya enflamatuar resorpsiyonda her zaman tetiklenmektedir 

[20-22]. Bakteriler, alveolar kemik ve kök yüzeyinde granülasyon dokusu gelişimi ile sementoblast 

tabakasının tahrip olmasına yol açabilmektedir [24].  Steroid uygulamaları endodontide tedavi sonrası 

ağrıların oluşumunu engellemek için kullanılan bir yöntemdir. Ancak setroidler ağrının baskılanmasını 

bazı noiseptörlerin baskılanmasını sağlarken aynı zamanda kök yüzeyinde rezorbsyon yapan bazı 

medyatörlerinde baskılanmasını sağlar [19]. Steroidlerin dokunun verceği yanıtı değiştirmesi ile 

rezorbsyon durur [19]. Pulpa dokusunda yapılan enzim immün testi, steroid enjeksiyonundan 24 saat 

sonra önemli ölçüde daha düşük PGE2 konsantrasyonu göstermiştir[19]. Endodontik hastalara steroid 

uygulaması ile sitokin ve PGE2 seviyelerinde belirgin şekilde azalma gözlemlenmektedir. Üçlü 

antibiyotik karışımı pulpa ve kemik dokuları tarafından oldukça iyi tolere edilir. Çürük, nekrotik pulpa 

ve enfekte kök kanallarının dezenfeksiyonunda oldukça etkili olduğu bulunmuştur [25].  Bu antibiyotik 

karışımı rejeneratif endodontik tedavi yöntemlerinden birisi olan revaskülarizasyon tedavisinde de 

kullanılabilmektedir [26]. Kök gelişimini tamamlamamış ve nekrotik pulpalı dişler için ideal bir tedavi 

şeklidir [26, 27]. Biz bu çalışmamızda kökte daha önce oluşan bakteriyel enfeksiyon ve buna tepki 

sonucu oluşan enflamasyonu ayrı ayrı çözüp rezorbsyonun durmasını sağladık. Bakteriyel durum için 

üçlü antibiyotik pat ve enflamasyon için ise bir blukokortikosteroid olan Depo-Medrol (Pfizer) 

kullanıldı. Bir yıllık takipte rezorbsyonun tekrar başlamadığı görüldü. Hastalar 6 ayda bir takip 

edilmektedir.     
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Abstract: Glandular odontogenic cyst (sialoodontogenic cyst) is one of the rare cysts of the jaws. 

Glandular odontogenic cyst (GOK) was first reported in 1988 by Gardner et al. reported as 
developmental cyst of the jaws. It is often known as a slow-growing, painless lesion with radiolucent 

appearance on the radiograph. Although it occurs more frequently in individuals in the 4th and 5th 
decades, the incidence in men is slightly higher than in women. Clinically, it can be seen in all jaws, 

whereas it is more common in the mandible. The glandular odontogenic cyst, which may be unilocular 

or multilocular, is generally well-defined and may be unclear. These masses are often confused with 
periapical cysts, lateral periodontal cysts, dentigerous cysts and keratocysts. We report a case of 

glandular odontogenic cyst localized in the left maxilla in a 30-year-old female patient. 
A 30-year-old woman was admitted to our clinic with swelling and pain in the left upper jaw. In the 

anamnesis, it was learned that the patient had no medical problem and had a swelling in the buccal 

region of the left upper jaw for about 1 year. Panoramic radiography of the patient revealed a regular 
and radiopaque, homogeneous radiolucent pathologic mass in the left maxillary posterior region 

completely covering the maxillary sinus. Intraoral examination showed swelling and expansion in the 
region. Fine needle aspiration biopsy was performed for preliminary diagnosis. The presence of 

infected cystic fluid during aspiration confirmed that the mass was a cystic pathology. The patient was 

referred to the Endodontics Clinic for the renewal of the root canal treatment of the left maxillary 2nd 
premolar and 1st molar. The mass was enucleated with a preliminary diagnosis of radicular cyst. 

Irritation of the cyst cavity was performed and 0.2% Nitrofurazon impregnated extrafor was placed in 
the region to prevent postoperative infection. The wound site was primary closed with 3/0 silk sutures. 

The lesion was defined as glandular odontogenic cyst after histopathological examination. 

Although glandular odontogenic cyst is a rare pathology, it should always be considered in 
differential diagnosis because of its clinical and radiological similarities with many pathological 

masses. Careful clinical and radiological examination as well as accurate histopathological 
evaluation and long-term follow-up are important for these pathologies. 

Keywords:  Glanduler odontogenic cyst, maxillary sinus, sialo odontogenic cyst 
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MAKSILLER SINÜSÜ KAPLAYAN BÜYÜK GLANDÜLER ODONTOJENIK KIST: OLGU 
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Özet: Glandüler odontojenik kist (sialoodontojenik kist) çenelerin nadir görülen kistlerindendir. 
Görülme sıklığı %0.012-1.3 olarak rapor edilmiştir.Glandüler odontojenik kist (GOK), ilk kez 1988 

yılında Gardner ve ark. tarafından, çenelerin gelişimsel kisti olarak rapor edilmiştir.  Sıklıkla yavaş 

büyüyen, ağrısız, radyografta radyolüsent görüntü veren bir lezyon olarak bilinmektedir. 4 ve 5. 
dekatlarda ki bireylerde daha sık ortaya çıkmakla birlikte, erkeklerde görülme sıklığı kadınlardan 

biraz daha fazladır. Klinik olarak tüm çenelerde görülebilirken mandibulada görülme sıklıkları daha 

fazladır. Uniloküler veya multiloküler olabilen glandüler odontojenik kist, genelde iyi sınırlı izlendiği 
gibi, sınırları belirsiz de olabilir. Bu kitleler sıklıkla periapikal kist, lateral periodontal kist,dentigeröz 

kist ve keratokistler ile karışabilmektedir. Bu çalışmada 30 yaşındaki kadın hastada,sol  maksillada 
lokalize olan glandüler odontojenik kist  olgusundan bahsedilmektedir. 

30 yaşındaki kadın hasta kliniğimize sol üst çenede şişlik ve ağrı şikâyeti ile başvurdu. Alınan 

anamnezde hastanın hiçbir medikal probleminin olmadığı ve yaklaşık 1 senedir sol üst çenesinde 
bukkal bölgede bir şişliğinin olduğu öğrenildi. Hastadan alınan panoramik radyografide, sol 

maksiller posterior bölgede maksiller sinüsü tamamen kaplayan sınırları düzenli ve radyoopak, içi 
homojen radyolüsent görüntü veren patolojik kitle izlendi. İntraoral muayenede, bölgede şişlik ve 

ekspansiyon izlenmiştir. Ön tanı amacıyla ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Aspirasyon sırasında 

enfekte kistik sıvı gelmesi kitlenin kistik bir patoloji olduğunu doğruladı. Hasta ameliyat öncesi sol 
maksiller 2.premolar ve 1. molar dişinin  kanal tedavisinin yenilenmesi için Endodonti kliniğine 

yönlendirildi. Ardından radiküler kist ön tanısı ile kitle enükle edildi. Kist boşluğunun irrigasyonu 
yapılıp bölgeye postoperatif enfeksiyonu önlemek amacıyla %0,2’lik Nitrofurazon emdirilmiş ekstrafor 

yerleştirildi. Yara bölgesi 3/0 ipek süturler ile primer kapatıldı. Histopatolojik inceleme sonucunda 

lezyon, glandüler odontojenik kist olarak tanımlanmıştır. 

    Glandüler odontojenik kist nadir görülen patolojiler olmasına rağmen birçok patolojik kitle ile 

klinik ve radyolojik benzerliklerinden dolayı ayırıcı tanıda her zaman göz önünde bulundurulması 
gereklidir. Dikkatli klinik ve radyolojik muayenenin yanında doğru histopatolojik değerlendirme ve 

uzun dönem takip bu patolojiler için oldukça önemlidir. 

 Anahtar kelimeler: Glandüler odontojenik kist, maksiller sinüs, sialo odontojenik kist 
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1. Giriş:

  Glandüler odontojenik kist (sialoodontojenik kist) çenelerin nadir görülen kistleri arasındadır. 

Görülme sıklığı %0.012-1.3 olarak bildirilmiştir [1]. Glandüler odontojenik kist (GOK), ilk kez 1988 

yılında Gardner ve ark.[2] tarafından, çenelerin gelişimsel kisti olarak rapor edilmiştir. GOK önce 

“sialoodontojenik kist” olarak adlandırılmış, fakat kistin tükürük bezinden kaynaklandığına dair yeterli 

bilgi olmadığından, Gardner ve ark. tarafından, bu isim, “glandüler odontojenik kist” olarak 

değiştirilmiştir [3]. Günümüzde de Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) bu patolojiyi glandüler odontojenik 

kist olarak kabul etmiştir. 

  Glandüler odontojenik kist klinik olarak, yavaş büyüme özelliğine sahip olup sıklıkla semptom 

vermezler. 4 ve 5. dekatlarda ki bireylerde daha sık ortaya çıkmakla birlikte, erkeklerde görülme 

sıklığı kadınlardan biraz daha fazladır [4]. Klinik olarak tüm çenelerde görülebilirken mandibulada 

(%70) görülme oranları daha yüksektir.  Radyografta unioluküler veya multiloküler radyopak sınırları 

sahip içerisi homojen radyolüsent şeklinde görüntü verirler [5].  Klinik ve mikroskobik olarak birçok 

patolojik kitleyle benzerlik gösterdiklerinden teşhisleri oldukça zordur. Sıklıkla lateral periodontal 

kist, dentigeröz kist, radiküler kist ve mukoepidermoid karsinom ile benzerlik gösterirler [5]. Yüksek 

rekürrens oranına sahip olduklarından uzun dönem klinik ve radyolojik takipleri oldukça önemlidir.

Bu olgu raporunda sol maxilla posteriorda lokalize maksiller sinüsü kaplayan glandüler 

odontojenik kistin teşhis ve tedavisi sunulmaktadır.

2.Olgu Sunumu:
30 yaşındaki kadın hasta, sol maksiller posterior bölgede ağrı ve şişlik şikâyeti ile kliniğimize 

başvurdu. Hasta sistemik olarak sağlık olup düzenli kullandığı herhangi bir ilaç bulunmamaktadır. 

Rutin klinik ve radyolojik muayenede muayenesinde; sol maksiller ikinci premolar,sol mandibular 

ikinci premolar ve sağ mandibular bir ve ikinci molar dişlerinde çürük izlendi.Bunlar dışında sol 

maksiller birinci molar dişinin kanal tedavisinin eksik yapıldığı, ikinci molar dişte ise köklere kadar 

ilerlemiş derin diş çürüğü görüldü.(Şekil 1) Ekstaoral muayenede sol maksiller posterior bölgede 

oluşan ekspansiyona bağlı fasiyal asimetri görüldü. 

Şekil 1: Olgunun preoperatif panoramik radyografisi 
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Hastadan alınan panoramik radyografide, sol maksiller posterior bölgede bir ve ikinci molarların 

apeksinde düzenli sklerotik sınırları olan, içi homojen radyolüsent görüntü veren bir alan izlendi (Şekil 
1). Klinik muayenede; palpasyonda ağrı, şişlik, ekpansiyon, vestibül sulkusta sığlaşma vardı.  Mukoza 

normal renginde ve sağlıklı idi. Ön tanı amacıyla ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Aspirasyon 

sırasında enfekte kistik sıvı gelmesi kitlenin kistik bir patoloji olduğunu doğruladı.(Şekil 2) 

 Kitle sınırlarının ve komşu anatomik yapıları ile ilişkisinin detaylı incelenmesi amacıyla hastadan 

konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) alındı. Tomografik kesitlerde sol maksilla posterior bölgede 

radyolüsent görüntü veren, maksiller sinüsü tamamen kaplayan, bukkal korteksi inceltip belirgin 

ekspansif büyüme gösteren patolojik kitle izlendi.(Şekil 3,4) Hasta sol maksiller birinci molar ve 

birinci premolar dişinin  kanal tedavisinin yapılması için Endodonti kliniğine yönlendirildi. Hastadan 

bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra lokal anestezi altında radiküler kist ön tanılı patolojik kitlenin 

enükleasyonu için ameliyata alındı. 

 

Lokal anestezi (Ultracain D-S forte ampul 2ml) enjeksiyonundan sonra ilk olarak sol maksiller 

ikinci molar dişin çekimi yapıldı. Ardından insizyon yapılarak mukoperiosteal flep kaldırıldı. Bukkal 

Şekil 2: Ön tanı amacıyla yapılan ince iğne aspirayon biyopsisi 

Şekil 3: Olguya ait kitlenin preoperatif üç 

boyutlu bilgisayarlı tomografideki koronal kesit 

görüntüsü 

Şekil 4: Olguya ait kitlenin preoperatif üç 

boyutlu bilgisayarlı tomografideki transvers kesit 

görüntüsü 
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kemikte incelme ve perforasyonlar mevcut idi. Kalın epitelyal kapsülü bulunan kitleye ulaşılarak 

tümüyle enükle edildi.(Şekil 5)  

 

 

   Kist boşluğunun irrigasyonu yapılıp bölgeye postoperatif enfeksiyonu önlemek amacıyla %0,2’lik 

Nitrofurazon emdirilmiş ekstrafor yerleştirildi. Yara bölgesi 3/0 ipek süturler ile primer 

kapatıldı.(Şekil 6)  

 

 

 

  

  Hastaya postoperatif antibiyotik, analjezik ve ağız gargarası reçete edildi. Hastanın 3.gün 

kontrolünde ekstrafor yara bölgesinden çıkarıldı. 8. gün süturları alınan hastada postoperatif olarak 

iyileşmede problem izlenmedi. (Şekil 7) Postoperatif üçüncü ayda alınan panoramik radyografide yeni 

kemik oluşumu başladığı izlendi.(Şekil 8) Hastanın posoperatif takipleri devam etmektedir. 

 

 

Şekil 5: Kitlenin eksizyonu sonrası olgunun  intraoral görüntüsü 

 

Şekil 6: Kist kavitesine %0,2’lik Nitrofurazon emdirilmiş ekstrafor 

yerleştirikten sonra ağız içi görüntüsü 

 

Şekil 7 : Hastanın postoperatif hafta ağız içi 

görünümü  (1.hafta) 

 

Şekil 8: Hastanın postoperatif panoramik radyografı  (3.ay) 
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   En büyüğü 6*2*0,1,  en küçüğü 0,3*0,1*0,1 boyutlarında gri-pembe renkte olan toplam 6 doku 

parçası histopatolojik inceleme için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’na 

gönderildi.(Şekil 9)  Histopatolojik incelemede, kist epitelinin iç yüzeyinin nonkeratinize çok katlı 

skuamoz epitel ile döşeli olduğu görüldü. Bunun yanında yer yer glandüler ve goblet hücreleri 

izlenmiş olan kitleye glandüler odontojenik kist tanısı konuldu. 

3. Tartışma:
Glandüler odontojenik kist (sialoodontojenik kist) çenelerin nadir görülen kistlerinden birisidir. 

Görülme sıklığı %0.012-1.3 olarak rapor bildirilmiştir[1]. 4 ve 5. Dekatlarda daha sık ortaya çıkmakla 

birlikte, erkeklerde görülme sıklığı kadınlardan biraz daha fazladır[4]. Mandibulada görülme sıklıkları 

maksillaya oranla daha yüksektir. 

Radyolojik olarak uniloküler veya multiloküler sıklıkla iyi sınırlı radyolusent görüntü verirler. 

Burada sunduğumuz olguda, iyi sınırlı ve uniloküler radyolüsent izlenen büyük boyutta glandüler 

odontojenik kist vakası idi. Uniloküler radyolüsent görüntü veren kitleler sıklıkla periapikal kist, 

lateral periodontal kist,dentigeröz kist ve keratokistler ile karışabilmektedir[6]. Bizim olgumuzda 

radyolojik ve klinik bulgular ışığında radiküler kist ön tanısı koyulmuştur. 

Literatürde olguların çoğunda (%67) ekspansiyon ile birlikte, kortikal kemikte incelme, erozyon 

veya perforasyon görülmüştür [7].  Bununla birlikte ekspansiyonun görülmediği olgular da rapor 

edilmiştir [8]. Bu olgu sunumunda klinik muayenede kortikal kemikte ekspansiyon vardı. Bununla 

birlikte operasyon sırasında kemikte yer yer incelme ve perforasyonlar olduğu izlenmiştir. 

GOK’nin boyutları 0,5-12 cm arasında değişebilir [5]. Boyutunun, agresifliği ve nüks eğilimi ile 

ilişkili olduğu bulunmuştur [9]. GOK’nin histolojik özellikleri Gardner ve ark. tarafından, “değişen 

kalınlıklarda, sıralı skuamoz yassı epitelle döşeli, düz bir ara yüz ve yüzeyel küboidal eozinofilik 

hücreler” şeklinde tanımlanmıştır [2]. Bazen yüzeyinde silia şeklinde papiller konfigürasyonla birlikte 

görülen GOK, bazı olgularda epitel içinde müsikarmin pozitif materyal gölcükleri ve yüzeyel 

katmanlarda müköz hücrelerle de görülebilir. 

GOK’nin ayırıcı tanısında dentigeröz kist, müköz metaplazi gösteren radiküler kist, “botryoid” 

kist, lateral periodontal kist ve düşük dereceli mukoepidermoid karsinom değerlendirilmelidir [10].

Magnusson ve ark.[11] rapor ettikleri bir çalışmada düşük dereceli santral mukoepidermoid 

karsinomanın ayırıcı tanısında en önemli patolojinin glandüler odontojenik kist olduğunu 

bildirmişlerdir. Waldron ve ark.[12] ise bu birbirine benzeyen iki patolojinin arasındaki histolojik 

farklılığı epitelyum proliferasyonun derecesi olarak bildirmişlerdir.

Glandüler odontojenik kistin cerrahi tedavisi hakkında farklı görüşler mevcuttur. Hussan ve 

ark.[13] bu patolojilerin tedavisinde lokal blok eksizyon ve primer rekonstrüksiyon gerekliliği rapor 

Şekil 9: Eksize edilen kitlenin görünümü 
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etmiştir. Bunun yanında çoğu araştırmacı glandüler odontojenik kistlerin tedavisinde enükleasyon ve 

küretajın yeterli olduğunu ancak nüks riski açısından uzun dönem takibin gerekliliğini savunmuşlardır. 

Koppang ve ark.[14]  nüks oranını %21 olarak bildirmiştir. Nüks oranının yüksek olmasından dolayı 

araştırmacılar takip süresinin en az beş yıl gerekli olduğunu bildirmişlerdir. Bizde kendi olgumuzda 

tedavi seçeneği olarak enükleasyon ve küretaj tedavisini uyguladık. Kısa dönem takipte iyileşmede 

problem gözlenmedi. Rekürrens açısından uzun dönem takipler devam etmektedir. 

4. Sonuç:
Sonuç olarak glandüler odontojenik kistler nadir görülen patolojiler olmasına rağmen birçok 

patolojik kitle ile klinik ve radyolojik benzerliklerinden dolayı ayırıcı tanıda her zaman göz önünde 

bulundurulması gereklidir. Dikkatli klinik ve radyolojik muayenenin yanında doğru histopatolojik 

değerlendirme ve uzun dönem takip bu patolojiler için oldukça önemlidir. 

Finansal Kaynak: Bu çalışma sırasında, yapılan araştırma konusu ile ilgili doğrudan bağlantısı 

bulunan herhangi bir ilaç firmasından, tıbbi alet, gereç ve malzeme sağlayan ve/veya üreten bir firma 

veya herhangi bir ticari firmadan, çalışmanın değerlendirme sürecinde, çalışma ile ilgili verilecek 

kararı olumsuz etkileyebilecek maddi ve/veya manevi herhangi bir destek alınmamıştır. 

Çıkar Çatışması:  Bu çalışma ile ilgili olarak yazarların ve/veya aile bireylerinin çıkar 

çatışması potansiyeli olabilecek bilimsel ve tıbbi komite üyeliği veya üyeleri ile ilişkisi, danışmanlık, 

bilirkişilik, herhangi bir firmada çalışma durumu, hissedarlık ve benzer durumları yoktur. 
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Abstract: Aim: Avulsion is the completely taking out of the tooth from the dental socket; and 

replantation is replacing the teeth which have been completely avulsed by trauma. The aim of this report 

is to present the treatment and clinical follow-up of the closed central apex and avulsed permanent 

central tooth as a result of trauma. 

Case Report: An 18-year-old female patient presented with the complaint of dislocation of the upper 

left central tooth due to trauma. Our patient arrived 60 minutes after the trauma with the tooth with 

apex closed. Therefore, the necrotic tissue on the root surface was eliminated. Root canal treatment was 

completed outside. It was replanted into place. The tooth was fixed with a flexible splint for 4 weeks  

Conclusion: In this case, it was observed that the treatment of avulsed permanent right central tooth 

was recently successful and the alveolar bone remained elevated. The patient was controlled at 1,2, 3 

and 6 months and no negative findings were found. The tooth was asymptomatic and mobility was 

normal. The percussion sound was normal. There was no sign of resorption on radiography and lamina 

dura was normal. Replantation of avulse teeth is an invasive treatment approach in which patient 

cooperation is required after the patient or family is informed and the risks are explained. The success 

of treatment is affected by many factors. 

Keywords: Avulsion, Dental Trauma, Central Tooth, Replantation 
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Özet: Giriş: Travmatik yaralanma sonrası dişin alveoler soketten tamamen çıkmasına avulsiyon, 

travma sonucu parsiyel/ total olarak alveoler soketten çıkmış olan dişin/ dişlerin tekrar yerine 

yerleştirilmesine replantasyon adı verilmektedir. Bu vaka raporunda; travma sonucunda apeksi kapalı, 

daimi santral dişin avulse olması ile sonuçlanan bir travma hastanın tedavisinin ve klinik olarak 

takiplerinin sunulması amaçlanmıştır. 

Olgu Sunumu: Travma sonucu üst sol santral dişinin yerinden çıkması şikâyetiyle kliniğe başvuran 18 

yaşındaki kadın hasta, dişini 10 saat boyunca süt içerisinde bekletmiştir. Yapılan ağız içi ve dışı klinik 

muayene ile radyografik muayene sonucunda diğer dişlerde herhangi bir kron, kök veya alveolar kırığa 

rastlanmamıştır. Hastamız apeksi kapalı olan dişi ile travma üzerinden 60 dakika geçtikten sonra 

kliniğimize başvurduğu için, avulse dişin kök yüzeyindeki nekrotik doku elimine edilip, ağız dışında 

kanal tedavisi tamamlanıp replante edilmiştir. Diş fleksibl bir splintle 4 hafta sabitlenmiştir. 

Sonuç:  Bu olguda, avulse olan daimi sağ santral dişin tedavisinin yakın dönemde başarılı olduğu ve 

alveoler kemiğin yüksekliğini koruduğu gözlenmiştir. Hastanın 1,2, 3 ve 6. aylarda kontrolü sağlanmış 

ve negatif bir bulguya rastlanılmamıştır. Diş asemptomatik olup, mobilitesinin normal olduğu 

gözlenmiştir. Perküsyonda normal perküsyon sesi alınmıştır. Radyografide rezorbsiyon belirtisi 

görülmeyip, lamina duranın görünümü de normaldir. Avulse dişlerin replantasyonu, hastaya veya 

ailesine gerekli bilgiler verildikten ve riskler anlatıldıktan sonra uygulanması gereken ve hasta 

kooperasyonunun gerekli olduğu invaziv bir tedavi yaklaşımıdır. Tedavinin başarısı; hasarın meydana 

geldiği ortama, replantasyon yöntemine, dişin ağız dışında kalma süresine, hastanın yaşına, dişin 

durumuna, dişin saklandığı ortama, kök gelişimine ve hastanın kooperasyonuna bağlıdır. 

Anahtar Sözcükler: Avulsiyon, Dental Travma, Santral Diş, Replantasyon. 

Giriş 

Dental travma olguları tüm yaralanmaların yaklaşık %5’ ini oluşturur. Lüksasyon yaralanmaları süt 

dişlenme döneminde en sık görülen yaralanmalar iken, daimi dişlenme döneminde kron kırıkları daha 

sıklıkta meydana gelmektedir. Hastanın sağlıklı bir dentisyona sahip olabilmesi için bu tür travma 

olgularında anamnez, doğru tanı, tedavi planı ve prognozunun takibi önem arz eder [1].  

Travmatik yaralanmalar çok ciddi boyutlara ulaşabilir ve dişin alveoler soketten çıkmasına neden 

olabilir. Bu tip yaralanmalara avulsiyon adı verilmektedir [2]. Avulsiyon nadir görülür ve periodontal 

ligament, sement, alveol kemiği, diş eti ve diş pulpası gibi birden fazla dokunun zarar gördüğü karmaşık 

bir yaralanmadır. İyileşme süreci de aynı derecede karmaşıktır [3, 4]. 

Avülsiyon vakalarının gözlenme sıklığı süt dentisyonda % 7-13, daimi dişlenmede ise % 0.5-16 

arasında değişmektedir. Bu oran tüm diş travmalarının %7,6’sıdır [5]. 
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Travma sonucunda parsiyel veya total olarak alveoler soketten çıkan dişin veya dişlerin yerine 

yerleştirilmesine replantasyon denmektedir. Replantasyon yüksek oranda dişin ağızda kalmasını 

sağlayabilir; fakat sonraki aşamalarda zamanla dişin kaybedilebileceği de göz önünde tutulmalıdır [6]. 

Bu dişlerin prognozu için kaza yerinde uygulanan yöntemler; özellikle dişin ağız dışında kaldığı 

süre ve saklandığı ortam büyük önem taşımaktadır [2]. Avulse olan dişin alveol soketi dışında kaldığı 

süre uzadıkça replasman rezorbsiyonunun meydana gelme olasılığı artmakta ve özellikle kök ucu açık  

dişlerde revaskülarizasyon olasılığı da azalmaktadır [7]. Bu nedenle kişilerin bu konuyla ilgili 

bilinçlendirilmesi teşvik edilmeli ve öğrenimi yaygınlaştırılmaya çalışılmalıdır.  

Tedavide en başarılı sonuçların, kazanın hemen akabinde replantasyonda alındığı görülmüştür. 

Fakat her travma vakasında bu çözüm hemen gerçekleştirilememektedir [8].  

Avulse dişler için periodontal ligament hücrelerinin vitalitesi ve avulse dişin kök maturasyonunun 

hangi aşamasında olduğu da oldukça önemlidir. Bu hücrelerin durumu üzerinde saklama ortamı ve dişin 

ağız dışında geçirdiği süre de oldukça etkilidir. Bu gibi belirleyici durumlar tedavi seçeneklerini de 

etkilemektedir. Özellikle 60 dakikadan uzun kuru kalma süresi mevcut ise tüm ligament hücrelerinin 

canlılığını kaybettiği kabul edilir.  

Çoğu diş hekimi avulse dişlerin tedavisinde “American Association of Endodontists” (AAE) ve 

Andreasen tarafından hazırlanan prensipleri rehber almaktadır [2,9]. Bu yol gösterici yayınların yanı 

sıra “Journal of Pedodontics”, “International Association of Dental Travmatology” ve “Royal College 

of Surgeons of England” tarafından yayımlanan prensipler de mevcuttur.[10, 11, 12] 

“Dental Travmatology” dergisinde 2007 yılında yayınlanmış makalede, avulse dişlerin tedavi 

prensipleri ile ilgili diş hekimlerinin uygulaması gereken kurallarda dişin apeksinin açık/ kapalı, ağız 

dışında kalma süresi 60 dk.’dan uzun/ kısa olması durumlarında veya hasta geldiğinde dişini reimplante 

etmiş/ edilecek ise neler yapılacağı adım adım anlatılmıştır [10]. 

Bu vaka raporunda 17 yaşındaki kadın hastanın avulse olmuş sol üst santral dişin replantasyonu 

sunulmaktadır. Hasta dişini süt içerisinde saklamış ve kliniğe yaklaşık 10 saat sonra başvurmuştur. 

Olgu Sunumu 

17 yaşındaki kadın hasta geçirdiği trafik kazası sonucu başını vurmuş, dudağı yaralanmış ve sol üst 

santral dişin yerinden çıkması nedeniyle kliniğimize başvurmuştur. Hasta kliniğe yaklaşık 10 saat sonra 

gelmiş ve dişini bu süre zarfında süt içerisinde sakladığını belirtmiştir. Klinik muayenede apeks gelişimi 

tamamlanmış olan sol üst santral dişin avulse olduğu, alveol soketin kan pıhtısı ile dolduğu görülmüştür. 

   Şekil 1: Hastanın travma sonrası ağız içi görünümü   Şekil 2: Avulse daimi diş

Yapılan muayenelerde alınan intraoral radyografide alveol soket normal olarak izlenmiş, hastanın 

diğer dişlerinde herhangi bir kron kırığı veya alveolar kırığına rastlanmamıştır. Hastanın sistemik olarak 

herhangi bir hastalığı bulunmadığı öğrenilmiştir.  
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     Şekil 3: Travma sonrası intraoral radyografisi  Şekil 4: Dişin NaF solüsyonu içinde bekletilişi

Dişin apeksi kapalı ve ağız dışında kalma süresi 60 dk.’dan uzun olduğu için, kök yüzeyindeki 

nekrotik periodontal ligament dokusunun eliminasyonu sağlandı. Diş 20 dakika %2’lik Sodyum florür 

solüsyonunda bekletildi. Soketteki kan pıhtısı ise serum fizyolojik solüsyonu ile uzaklaştırıldı. 

Kök apeksi kapalı olduğu için kanal tedavisinin yapılmasına ve yöntem olarak da ağız dışında kanal 

tedavisi uygulanmasına karar verildi. Hastamıza lokal anestezi uygulandı, soket serum fizyolojik ile 

yıkandı ve kürete edilmeden sokette meydana gelen pıhtı formasyonu uzaklaştırıldı. Diş kron kısmından 

tutularak alveol sokete sadece parmak basıncı ile yerleştirildi. Komşu dişlerle oklüzal seviyelemesi ve 

soketteki pozisyonunun doğruluğundan klinik ve radyografik olarak emin olunduktan sonra fleksible bir 

splint ile 4 hafta splintlendi.  

   Şekil 5: Dişin ekstraoral kanal tedavisi uygulanmış hali  Şekil 6: Dişin semi-rijit splint ile splintlenmesi 

Hastaya sistemik antibiyotik (Augmentin BID 1000 mg Film Tablet 2x1) ve analjezik (Majezik 100 

mg 2x1) reçete edilip, dikkat etmesi gereken durumlar anlatıldı. 2 hafta süresince yumuşak diyet 

önerildi. Her yemekten sonra yumuşak diş fırçası ile dişlerin fırçalanması gerekliliği hatırlatıldı. 1 hafta 

boyunca da günde 2 kez % 0,1’lik klorheksidinli gargara kullanılması söylendi. Ek olarak tetanos 

prosedürü için hasta tıp fakültesi hastanesine yönlendirildi. Hastanın 1, 2, 3, 6. ve 12. aylarda takibi 

sağlandı. 
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Tartışma 

Avulsiyon vakalarında tedavinin prognozunu değerlendirmek için birçok farklı faktör göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bunlar; periodontal ligamentin durumu, soket dışında geçen süre, saklama koşulları, 

splintleme tedavisi, kanal tedavisi zamanı ve yöntemi, florid uygulaması olarak sıralanabilir [13].  

Dişin hemen replante edilmesi prognoz açısından en çok aranan iken, travmanın gidişatına bağlı 

olarak diş eğer hemen replante edilemiyor ise HBSS [Hanks dengeli tuz çözeltisi] 'de, Viaspan, süt, 

tükürük ya da salin solüsyonunda saklanmalıdır. HBSS’nin saklama için en uygun solüsyon olduğu 

belirtilmiştir çünkü bu solüsyon diğer solüsyonlara oranla PDL hücrelerinin vitalitesini daha uzun süre 

korumaktadır. [14]. 

Süt ise ulaşımı kolay sağlanabilen ve periodontal ligament [PDL] hücrelerinin canlılığını 3 saate 

kadar koruyabilen bir madde olarak kabul edilebilir sonuçlar vermektedir [15].  

Dişin ağız dışında 60 dakikadan uzun süreli kaldığı olgularda, replantasyonun uzun vadede 

prognozu iyi değildir. Periodontal ligament çoğunlukla nekrotik olup, sağlıklı dokunun ve canlı hücrenin 

bulunmadığı tespit edilmiştir.  

Periodontal ligamentin durumu 3 şekilde sınıflandırılabilir: [1] 

1. PDL hücreleri yüksek oranda iyi durumdadır (hemen veya çok kısa bir zaman geçtikten sonra

replante edilmiştir).

2. PDL hücreleri kısmen iyi durumda olup hücrelerin canlılığı tehlike altındadır (uygun saklanma

koşullarında 60 dakikadan kısa sürede replante edilmiştir).

3. PDL hücrelerinin durumu oldukça kötüdür (dişin saklanma ortamından bağımsız, 60 dakikadan

uzun süre soket dışında kalmıştır).

Bu sebeplerde inflamatuar rezorbsiyonu başlatacak olan diş üzerindeki bu nekrotik dokuların 

uzaklaştırılması uygun bulunmuştur. Bunun için dişin 20 dk pH 5.5 olan % 2.4'lük sodyum florid 

solüsyonunda bekletilmesi ya da alveol soketin Emdogain ile doldurulması tavsiye edilmiştir [16]. 

Gecikmiş replantasyondaki amaç, dişin 

estetik, fonksiyonel ve psikolojik nedenlerle 

restore edilmesine ilaveten alveoler kemik 

konturunun korunmasıdır. Bununla birlikte 

beklenen nihai sonuç yüksek ihtimalle 

ankilozdur. 

Şekil 7: Splint sökümü sonrası ağız içi görünüm 

Hastamızın 10 gün sonraki randevusunda apeksi kapalı diş iyileşmiş olup asemptomatik, mobilitesi 

ve perküsyon sesi normaldir. Radyografide rezorbsiyon veya radiküler osteit belirtisi olmayıp, lamina 

dura görünümü normal izlenmiştir. 

Şekil 7: Splint sökümü sonrası görünümü 
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Şekil 8: Hastanın 1. aydaki radyografisi    Şekil 9: Hastanın 6. aydaki radyografisi 

Şekil 10: Hastanın 12.aydaki ağız içi görünümü Şekil 11: Hastanın 12. aydaki radyografisi 

Literatüre geçen çalışmalarda avulse olan dişin minimal bir basınç ile replante edildiği, alveol 

soket içerisindeki kan pıhtısının hiç kürete edilmeden soketten arındırılması gerektiği, dişin semi-rijit 

bir splintle splintlenip, kök ya da alveol kemikte kırık olmayan vakalarda splint süresinin 4 hafta olması 

sonucu yüksek başarı oranı izlenmiştir [9, 10]. 

Ercan ve ark.‘nın 2007’de yayınladıkları vaka raporunda 35 yaşındaki hastanın travma sonrası 

avulse olan, 60 dk’dan daha kısa sürede, plastik bir kap içinde kuru ortamda saklanan 3 daimi dişinin 

parmak basısı ile soketlerine yerleştirildiğini söylenmektedir. Hastanın ilerleyen dönem klinik ve 

radyografik değerlendirmeleri sonucu herhangi bir bulguya rastlanmadığı için kanal tedavisi 

yapılmadığını bildirilmiştir. Bu vaka sonucunda PDL hücrelerinin yeterince iyi durumda olduğunun ve 

replantasyonun çok kısa sürede yapılmasının bir avantajı olarak ilerleyen dönemlerde de bir soruna 

rastlanmaması dikkat çekicidir [17].  

Oral Presentation / Full Text 130



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

Saat ve ark.‘nın 2011’de yayımlanan vaka raporunda ise 11-12 numaralı dişleri avulse olan 10 

yaşındaki erkek hasta 4 saat sonra kliniğe gelmiştir. Dişler nemli ortamda saklanmış ve steril salinle 

soket temizliği yapıldıktan sonra replante edilmiştir. Travmadan 1 hafta sonra dişlere kanal tedavisi 

başlanmış, 4. haftanın sonunda semirijit bir splint tedavisi bitirilmiştir. 22 aylık takipte herhangi bir 

patolojiye rastlanmamıştır [18]. 

Kök gelişimini tamamlamış avulse dişlerde endodontik tedavilerinin replantasyondan önce soket 

dışında mı ya da splintlenip sonrasında ağız içinde mi yapılması gerektiği uzun süredir tartışılan bir 

konudur. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar [19] ve hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde [20] 

endodontik tedavinin dişin durumuna göre intraoral veya ekstraoral olarak uygulanabileceği 

belirtilmiştir.  

Biz de vakamızda PDL hücrelerinin 10 saatin sonunda canlı kaldığını düşünmediğimiz için kanal 

tedavisi endikasyonu koyarak replantasyon seansında ağız dışında kanal tedavisini tamamlayarak 

replante etmeye karar verdik. 

Splintleme, primer olarak replante dişin stabilizasyonunu sağlayıp, sınırlı harekete izin 

vermektedir. Laboratuvar denekleri üzerinde yapılan çalışmalarda, replante dişteki sınırlı harekete izin 

veren splintlerin, dentoalveoler ankiloza neden olan uzun süreli rijit splintlemeye göre tercih edilmesi 

gerektiği bildirilmiştir [20]. Bu sebeple; biz de 4 hafta ile semirijit bir splint ile splint uyguladık. 

Sekonder enfeksiyonları önlemek için replantasyondan sonra 4-7 gün süre ile hastaya sistemik 

antibiyotik tedavisi uygulanması önerilmektedir [21]. Hastamıza da 5 gün süre ile sistemik antibiyotik 

tedavisi uygulandı. Hastada herhangi bir enfeksiyon belirtisi gözlenmedi. 

Bu olgu bildiriminde; 10 saat süreyle süt içerisinde taşınan dişlerin replantasyonu sonucu 

prognozun zayıf olması düşünülmesine rağmen, fonksiyon ve estetik olarak başarılı sonuç elde 

edilmiştir. Hastamızda tedaviyi takiben yapılan kontrollerde herhangi bir patolojik bulguya 

rastlanmamış olup, rutin takiplerimiz devam etmektedir.  

Sonuç 

Uluslararası Dental Travmatoloji Derneği’nin (International Association of Dental Traumatology) 

2007 yılında güncellenen rehberinde avülsiyon olgularında 60 dakikadan fazla uygun ortamda 

saklanmayan, kök ucu kapalı dişlerin periodontal ligamentin nekroze olması sebebiyle uzun dönem 

prognozu zayıf olarak değerlendirilse de replantasyonları önerilmektedir [16]. 

       Gecikmiş replantasyonda PDL’in yokluğunda ve enflamasyonun oluşmadığı bu tip vakalarda en 

iyi sonucun ankiloz ve replasman rezorpsiyonu olabileceği bilinmelidir. Bu olgularda replantasyonun 

amacı kemik gelişimi tamamlanana kadar alveol kemiğinin mevcut konturlarını korumak ve ileride 

yapılacak olan daimi bir proteze (implant yada sabit parsiyel protez) olanak sağlamaktır [7, 22]. Bu 

tedaviyle de alveol kemikte vertikal kayıplar olmaksızın sadece diş kaybı beklenmektedir. İleride 

oluşabilecek bu diş kaybı sonrası, korunan kemik formu proteze tatmin edici desteklik sağlamaktadır. 
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Abstract :Aim: Epilepsy is a clinical condition that is caused by the deterioration of normal brain 

activity due to abnormal electrical propagation that occurs temporarily in nerve cells. This disease, 

which is common in childhood and adolescence, affects 50 million people worldwide. The aim of this 

study was to evaluate the attitudes of Dicle University Faculty of Dentistry students about epilepsy and 

to measure the level of knowledge of first aid interventions in emergency situations. 

Materials and Methods: This study was carried out on 4th and 5th grade students of Dicle University 

Faculty of Dentistry. A total of 150 participants, 70 of whom were 4th grade and 80 of them were 5th 

grade. The questionnaires prepared from the questions prepared for epilepsy were evaluated by the 

participants. Student-t and chi-square tests were used for statistical analysis of the data. 

Results: According to the results of the survey, 86.8% of all students did not receive education in this 

subject before, 90.1% did not have any family history of epilepsy and 74.8% did not know what to do 

when faced with an epileptic patient. When the results of the questionnaire prepared for the first 

interventions to be performed during the epileptic seizure were examined statistically, the most correct 

answer of the students was etme loosening tight clothes giy with 98%, and the most incorrectly answered 

question was soğ onion, cologne etc. sniffing things. 

Conclusion: From this study, it was concluded that the knowledge of dentistry students about epilepsy 

and patient approaches should be supported more. The fact that physicians, health personnel, epilepsy 

patients and their relatives have detailed information about the diagnosis and treatment of the disease 

increases the quality of life of the patient. For this purpose, trainings should be organized about the 

disease and the whole society should be informed about this. 

Keywords: epilepsy, dental students, knowledge levels, survey 
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Özet: Amaç: Epilepsi, sinir hücrelerinde geçici olarak meydana gelen anormal elektriksel yayılma 
sonucu beyin normal aktivitesinin bozulmasıyla ortaya çıkan klinik tablodur. Çocukluk ve ergenlik 

döneminde sıkça görülen bu hastalık dünyada 50 milyon insanı etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı 
Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin epilepsi hastalığı hakkındaki tutumlarını 

değerlendirmek ve acil durumlarda yapılması gereken ilk yardım müdahalelerindeki bilgi düzeylerini 

ölçmektir. 
Materyal ve Metot: Bu çalışma Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencileri 

üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya 70 4. sınıf, 80 5. sınıf olmak üzere 150 kişi katıldı. Epilepsi 
hastalığına yönelik hazırlanan sorulardan oluşturulan anketler katılımcılar tarafından yanıtlandı. 

Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde student-t ve ki-kare testleri kullanıldı.  

Bulgular: Anket sonuçlarına göre tüm öğrencilerin %86,8’inin daha önceden bu konuda eğitim 

almadığı, %90,1’inin ailesinde epilepsi hastasının olmadığı ve %74,8’inin ise epileptik bir hasta ile 

karşılaştığında ne yapacağını bilemediği görülmüştür. Hastaya epileptik nöbet esnasında yapılması 

gereken ilk müdahalelerin ne olması gerektiğine yönelik hazırlanan anketin istatistiksel 

değerlendirmesinde ise öğrencilerin en fazla doğru yanıt verdikleri soru %98 oranıyla ‘sıkan giysileri 

gevşetme’ den fazla yanlış cevaplanan soru ise %47,7 oranıyla ‘soğan, kolonya vb. şeyleri koklatma’ 

sorusudur.  

Sonuç: Bu çalışmadan diş hekimliği öğrencilerinin epilepsi konusundaki bilgilerinin ve hasta 

yaklaşımlarının daha çok desteklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Hekimlerin, sağlık 

personellerinin, epilepsi hastalarının ve hasta yakınlarının hastalığın tanı ve tedavisi hakkında ayrıntılı 

bilgiye sahip olması hastanın yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bu amaçla hastalık hakkında eğitimler 

düzenlenmeli, tüm toplum bu konuda bilgilendirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: epilepsi, diş hekimliği öğrencileri, bilgi seviyeleri, anket 

Giriş 

Epilepsi beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkan kısa süreli 

bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalık çocukluk ve ergenlik döneminde sıkça görülmekte ve 

dünya nüfusunun %1'ini etkilemektedir. Bunun yanında mobidite, mortalite ve iş verimi üzerinde de 

olumsuz etkileri vardır [1]. Halk arasında ‘sara’ olarak bilinen bu hastalığın insidansı araştırıldığında 65 

yaş üstü bireylerde daha fazla rastlanıldığı görülmüştür [2]. 

Epilepsi dünyanın her yerinde bir hastalık olarak görülmemekle beraber mistik bir kavram 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden tedavi seçeneği olarak hocaya gitmek veya muska takmak sık 

karşılaşılan bir durum haline gelmiştir [3],[4]. Daha sonra bu mistik düşüncelerin önüne geçebilmek ve 

insanları bu konuda bilgilendirebilmek amacıyla ‘Epilepside Küresel Aydınlanma’ kampanyası 

başlatılmıştır [5]. 

Oral Presentation / Full Text 134

mailto:sonkayaezgi@yahoo.com
mailto:suzanbali@outlook.com
mailto:begumerpacal@gmail.com
mailto:sonkayaezgi@yahoo.com


International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

Epilepsinin etyolojisi incelendiğinde konjenital bozukluklar, vasküler lezyonlar, sistemik ve 

dejeneratif hastalıklar, travmalar ve toksik olaylara bağlı olarak oluşabileceği görülmüştür. Bunların 

dışında uzun süren açlık, yorgunluk, uykusuzluk, hormonal değişiklikler, doktor izni olmaksızın 

kullanılan ilaçların değiştirilmesi ya da tamamıyla kesilmesi epilepsi nöbetlerine neden olan diğer 

faktörlerdir. Tedavisinde büyük ilerlemeler olmasına rağmen bu hastaların sadece bir kısmı ilaç 

tedavisinden fayda görmektedir [6].  

Epilepsi nöbetleri hastaların fiziksel, psikolojik ve sosyal durumunu olumsuz etkilemektedir. 

Epilepsinin önemli ve özel bir hastalık olmasının sebeplerinden biri nöbet sırasında kontrolünü 

kaybetme ve bu nöbetlerin sürekli olma ihtimalidir. Hastalarda kanamalara, kırıklara, boğulmalara ve 

ölüme kadar yol açabilen bu nöbetler konusunda özellikle sağlık çalışanlarının yeterli düzeyde bilgiye 

sahip olması gerekmektedir [7]. Çünkü ilk yardımın doğru bir şekilde yapılması bireyin sağlığını pozitif 

yönde etkileyecektir. Aksi takdirde hastanın ölümüne kadar sebep olabilecek durumlarla karşı karşıya 

kalınabilir.  

Biz de bu çalışmada diş hekimliği öğrencilerinin epilepsi hastalığı hakkındaki tutumlarını 

değerlendirmeyi ve acil durumlarda yapılması gereken ilk yardım müdahalelerindeki bilgi düzeylerini 

ölçmeyi amaçladık.  

Materyal ve Metot 

Bu çalışma Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencileri üzerinde 

gerçekleştirildi. Çalışmaya 70 4. sınıf, 80 5. sınıf olmak üzere 150 kişi katıldı. Epilepsi hastalığına 

yönelik hazırlanan sorulardan oluşturulan anketler katılımcılar tarafından değerlendirildi.  

İlk anket öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek, diğer iki anket ise bilgi düzeylerini 

ölçmek amacıyla yapıldı. Anketler yüz yüze görüşme tekniği ile cevaplandı. İkinci anket 5 soru, evet ve 

hayır şeklinde, üçüncü anket ise 10 soru doğru ve yanlış olmak üzere 2 seçenekten oluşturuldu. Verilerin 

istatistiksel değerlendirmesinde student-t ve ki kare testleri kullanıldı. 

Bulgular 

Student-t testine göre ankete katılan erkek-kız öğrenciler ve sınıflar arasındaki farklar 

istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 1 ve 2). 

Tablo1. Student’s t =-4,07 P=0,001 fark anlamlıdır.  Tablo 2. Student’s t =-4,048 P=0,001 fark 

anlamlıdır. 

Cinsiyet N Ort. Std. Sapma Std. Hata 

Erkek 88 23,13 1,346 ,143 

Kadın 63 22,29 1,128 ,142 

2. anketin bulguları değerlendirildiğinde 4. ve 5. sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı

farklılıklar bulunmamıştır. Anket sonuçlarına göre tüm öğrencilerin %86,8’inin daha önceden bu 

konuda eğitim almadığı, %90,1’inin ailesinde epilepsi hastasının olmadığı ve %74,8’inin ise epileptik 

bir hasta ile karşılaştığında ne yapacağını bilemediği görülmüştür (Tablo 3).  

Sınıf N Ort. Std. Sapma Std. Hata 

4. Sınıf 70 22,33 1,236 ,148 

5. Sınıf 81 23,16 1,279 ,142 
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Tablo 3. Tüm öğrencilerin 2. ankete verdikleri yanıtların yüzdelik dağılımları 

 Evet Hayır  

Daha önce epileptik hastalara ilkyardım konusunda eğitimi alma 

durumu 

%13,2 %86,8 

Ailede epilepsi hastası olma durumu %9,9 %90,1 

Epileptik bir hasta ile nöbet geçirmesi esnasında karşılaşma durumu %42,4 %57,6 

Epileptik bir hasta ile karşılaşma durumunda ne yapacağını biliyor 

olma durumu 

%25,2 %74,8 

İlk yardım bilmeme durumunda ne yapılması gerektiğini biliyor olma 

durumu 

%52,3 %47,7 

 

Hastaya epileptik nöbet esnasında yapılması gereken ilk müdahalelerin ne olması gerektiğine 

yönelik hazırlanan 3. anketin sonuçları istatistiksel olarak incelendiğinde ise öğrencilerin en fazla doğru 

yanıt verdikleri soru %98 oranıyla ‘sıkan giysileri gevşetme’, en fazla yanlış cevaplanan soru ise %47,7 

oranıyla ‘soğan, kolonya vb. şeyleri koklatma’ sorusudur (Tablo 4). 

 

Tablo 4. 3. Ankete verilen yanıtların doğru-yanlış oranları 

3. Anket Doğru Yanlış 

Epileptik nöbet esnasında hastanın kasılmalarını 

durdurmaya çalışma 

%26,5 %73,5 

Hastayı güvenli bir yere yatırma %97,4 %2,6 

Hastayı bir tarafa doğru yatırıp solunum yolunu açık 

tutmaya çalışma 

%96,7 %3,3 

Ucu sivri ve sert eşyalardan hastayı uzaklaştırma %94,7 %5,3 

Sıkan giysileri gevşeterek hastayı rahatlatma %98,0 %2,0 

Ağızdan herhangi bir şey verme %2,0 %98,0 

Çenesini zorlayıcı hareketlerde bulunma %4,6 %95,4 

Hastaya ilaç vermeye çalışma %7,3 %92,7 

Soğan kolonya vb. şeyler koklatma %47,7 %52,3 

Nöbet esnasında kalp masajı ve suni solunum yapma %15,2 %84,8 
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Toplamda en fazla yanlış cevap alınan bu soruya verilen yanıt ki-kare testine göre 4. ve 5. 

Sınıflar arasında da istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 5). 

Tablo 5. Soğan, kolonya vb. şeyleri koklatmak sorusuna 4. ve 5. sınıfların verdikleri yanıtların yüzde 

oranları  

Sınıf 

Total 4.sınıf 5.sınıf

Soğan Kolonya vb. şeyleri 

koklatmak 

Doğru 31,9% 68,1% 100,0% 

Yanlış 59,5% 40,5% 100,0% 

Total 46,4% 53,6% 100,0% 

4. sınıfların bu soruya verdikleri cevabın doğruluk oranı 5. sınıflardan yüksektir. Bu soru dışında

hastayı güvenli bir yere yatırmak, sıkan giysileri gevşetmek ve hastaya ilaç vermeye çalışmak 

sorularında da 4. ve 5. sınıfların verdikleri yanıtlar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Ki-kare testine göre ailesinde epilepsi hastası olan ve ilk yardım eğitimi almış öğrencilerin 

%36,4’ü epilepsi nöbetinde hastanın kasılmalarını durdurmaya çalışmanın yanlış olduğunu söyleyerek 

bu soruya doğru yanıt vermişlerdir (Tablo 6). 

Tablo 6. Ki-kare testine göre 3 soruya verilen yanıtların çaprazlanarak değerlendirilmesi 

Ailede epilepsi hastası olma durumu  

Epileptik nöbet esnasında hastanın 

kasılmalarını durdurmaya çalışmak 

Daha önce epileptik hastalara ilkyardım 

konusunda eğitimi alma durumu 

Total Evet Hayır 

Doğru Ailede epilepsi hastası 

olma durumu 

Evet 100,0% 100,0% 

Hayır 8,3% 91,7% 100,0% 

Total 7,5% 92,5% 100,0% 

Yanlış Ailede epilepsi hastası 

olma durumu 

Evet 36,4% 63,6% 100,0% 

Hayır 13,0% 87,0% 100,0% 

Total 15,3% 84,7% 100,0% 

Total Ailede epilepsi hastası 

olma durumu 

Evet 26,7% 73,3% 100,0% 

Hayır 11,8% 88,2% 100,0% 

Total 13,2% 86,8% 100,0% 

Tartışma 

Epilepsi yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen ve uzun süreli takip ve tedavi gerektiren 

nörolojik bir bozukluktur. Bu hastalık her yaş, ırk ve ülkede görülebilmektedir. Epilepsili hastaların 

psiko-sosyal sorunlarının fazla olması sosyal yaşantısını, evliliğini, benlik duygusunu ve iş bulmasını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun dışında bu hastaların nöbet geçirmesi ve tekrarlayan nöbetler 

sonucu hastada oluşan korkular bireyin ruhsal ve bedensel sağlığının kötüleşmesine de sebep olmaktadır 

[8],[9]. 
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Epilepsi nöbetleri beynin belirli bir bölgesinde anormal elektriksel boşalım sonucu gerçekleşir. 

Bu nöbetlerin değişkenlik gösteren birçok semptomu vardır. Kas veya göz seğirmesi, kas sertleşmeleri, 

boş bakışlar, bilinç veya bellek kaybı bu semptomlar arasında sayılabilir. Epilepsi atakları esnasında 

hastanın yanında bir kişinin bulunması ve bu hastalık hakkında bilgi sahibi olması son derece önemlidir. 

Yanlış yapılan müdahaleler hastada kalıcı hasara sebep olabilir [10]. Bu sebeple özellikle sağlık 

çalışanlarının ve bu hastalıkla yakından ilişkili olan bireylerin hastalığı tanıması, ilk müdahale ve tedavi 

yöntemlerini bilmesi hastalığın seyrini pozitif yönde etkilemektedir [11]. Bu çalışmada da diş hekimliği 

öğrencilerinin epilepsi hakkındaki bilgileri sorgulandı. Benzer çalışmalar Göktaş ve arkadaşları 

tarafından üniversite öğrenim gören hemşirelik öğrencilerine, Yaşar ve ark. tarafından ise sağlık 

çalışanlarına yapıldı [12],[13]. 

Yapılan bir araştırmada hekimler ve hemşirelerin epilepsi hastalarına acil müdahale ve ilaç 

bilgisinin çok önemli olduğu vurgulanmıştır. Yaşar ve ark.’nın epilepsi hastalarının ve sağlık 

personellerinin epilepsi hastalığı hakkındaki bilgi ve tutumlarını değerlendirdikleri araştırmalarında da 

uzman doktorların bu konudaki bilgi düzeylerinin diğer sağlık personellerinden daha iyi olduğu 

belirtilmiştir. Bu çalışmada da diş hekimliği öğrencilerinin bu konuda bilgi seviyelerinin kötü olmadığı 

fakat eğitimlerle desteklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır [13]. 

Şenol ve ark. öğrenim düzeyinin artmasına bağlı olarak bilginin de arttığını, önceden hastalık 

hakkında eğitim alanların ise bu konuda daha bilgili oldukları belirtmişlerdir [5], [14]. Doughty ve ark. 

İse çalışmalarının sonucunda epilepsi hastalığı olan bireylerin bu konudaki bilgilerinin yetersiz 

olduğunu açıklamışlardır [15]. 

Young ve ark.’nın Kanadalı kolej öğrencilerinin benzer şekilde epilepsi konusundaki bilgi 

seviyesini inceledikleri çalışmalarında öğrencilerin %91’nin epilepsi konusunu okumuş oldukları 

görülmüştür. Öğrencilerin %50 si de bu hastalığın kalıtsal olduğunu belirtmişlerdir [16]. Ab Rahman’ın 

yaptığı araştırmada ise öğrencilerin %86,5’inin bu hastalığı duyduğunu, %55,6’sının ise nöbet geçiren 

hasta gördüğünü söylemişlerdir [17]. Bu çalışmaya göre ise öğrencilerin %57,6’sı nöbet geçiren bir 

hasta ile karşılaşmamıştır. 

Epilepsi hastalarının yakınlarına ve hekimlere epilepsinin tanı ve tedavi seçenekleri, nöbeti

kontrol altında tutma, ilk yardım, psikolojik konular ve epilepside ani ölüm gibi konularda bilgiler 

verilmesi bu hastalara yaklaşım açısından çok önemlidir.  

Sonuç 

Bu çalışmadan diş hekimliği öğrencilerinin epilepsi konusundaki bilgilerinin ve hasta 

yaklaşımlarının daha çok desteklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Hekimlerin, sağlık 

personellerinin, epilepsi hastalarının ve hasta yakınlarının hastalığın tanı ve tedavisi hakkında ayrıntılı 

bilgiye sahip olması hastanın yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bu amaçla hastalık hakkında eğitimler 

düzenlenmeli, tüm toplum bu konuda bilgilendirilmelidir.  
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Abstract 

Purpose: The aim of this study is to determine whether serum Nt-proBNP level can be used as a risk 

factor in early diagnosis of preeclampsia in order to take early precautions for harmful maternal and 

neonatal conditions due to preeclampsia. 

Methods: This study included 51 preeclamptic pregnant women aged between 30-40 weeks and 38 

normal pregnant women aged 30-40 weeks who applied to the Department of Obstetrics and Gynecology 

of Dicle University Faculty of Medicine between September 2009 and December 2009. Blood pressure 

of the patients was measured at the time of first admission (systolic1 and diastolic 1) and six hours later 

(systolic 2 and diastolic 2). Preeclamptic patient selection and classification were performed according 

to ACOG criteria. 

Results: The mean age was 28.48 ± 6.62 years. When the parity of the patients were evaluated; 34 

patients (38.20%) who had never given birth, 34 patients (38.20%) who gave birth between 1-3, 12 

patients (13.48%) who gave birth between 4-6 and, 9 (10.12) patients who gave birth to 7 or more were 

detected. The mean hematocrit levels of preeclampsia patients were 35.41 ± 3.73 U / ml, platelet levels 

274.47 ± 102.96, ALT levels 40.57, AST levels 57.51, LDH levels 365.04, urea levels 25.87, creatinine 

levels 0.72, albumin levels 2.62 ± 0.45 and NT-proBNP levels 386.34±386.34± 0.58 pg / ml. There was 

a statistically significant difference between the systolic and diastolic blood pressures between the 

groups. When the laboratory values of the patients were compared; There was no statistically significant 

difference between hematocrit, platelet, ALT, AST and total protein values. However, there was a 

statistically significant difference between LDH, urea, creatinineandalbumin levels.In addition, NT-

proBNP levels were significantly higher in preeclampsia group. 

Conclusion: Even when the clinical signs of preeclampsia are first detected, many physiological and 

maternal physiological changes occur. Therefore, in recent years, studies have aimed to diagnose the 

disease before the clinical signs of preeclampsia appear. In the preeclampsia group, NT-proBNP levels 

were found to be significantly higher than the control group in accordance with the literature. Hence, 

high NT-proBNP level in preeclamptic patients can be considered and used as a prognostic factor. 

Keywords: Preeclampsia, NT-proBNP, Pregnancy 
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Özet 

Amaç: Bu çalışmadaki amaç, preeklampsiye bağlı olumsuz maternal ve neonatal durumlara yönelik 

erken önlem alınabilmesi için preeklampsinin erken tansında serum Nt-proBNP seviyesinin risk faktörü 

olarak kullanılıp kullanılamayacağının saptanmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Bu Çalışmaya Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Bölümüne Eylül 2009 ile Aralık 2009 tarihleri arasında başvuran, 30-40 hafta arası 51 preeklamptik 

gebe ile herhangi bir medikal problemi olmayan 30-40 hafta arası 38 normal gebe dahil edildi.  

Hastaların kan basınçları kliniğe ilk başvuru anında (sistolik 1 ve diyastolik 1) ve altı saat sonra (sistolik 

2 ve diyastolik 2) ölçüldü. Preeklamptik hasta seçimi ve sınıflandırılması ACOG kriterlerine göre 

yapıldı. 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 28.48±6.62 yıl olarak saptandı. Hastaların pariteleri 

değerlendirildiğinde hiç doğum yapmamış 34 hasta (%38.20), 1-3 arası doğum yapmış 34 hasta 

(%38.20), 4 ve 6 arasında doğum yapmış 12 hasta (%13.48)ve 7 ve üzerinde doğum yapmış 9 (%10.12) 

hasta saptandı. Preeklampsi hastaların ortalama hematokrit düzeyleri 35.41±3.73 U/ml, platelet 

düzeyleri 274.47±102.96, ALT düzeyleri 40.57, AST düzeyleri 57.51, LDH düzeyleri 365.04, üre 

düzeyleri 25.87, kreatinin düzeyleri 0.72, albumin düzeyleri 2.62±0.45 ve NT-proBNP düzeyleri 

386.34±0.58 pg/ml idi. Gruplar arasında sistolik ve diyastolik kan basınçları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptandı. Hastaların laboratuar değerleri karşılaştırıldığında; hematokrit, platelet, 

ALT, AST ve total protein değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Ancak 

LDH, üre, kreatinin, ve albumin değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı. 

Ayrıca NT-proBNP değerlerinin preeklampsi grubunda anlamlı bir şekilde yüksek olduğu belirlendi. 

Sonuç: Preeklampsinin klinik belirtilerinin ilk saptandığı anda bile maternal ve fetal birçok 

fizyopatolojik değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden son yıllarda çalışmalar preeklampsinin klinik 

belirtileri ortaya çıkmadan hastalığa tanı koyabilme amacına yönelmiştir. Preeklampsi grubunda 

kontrol grubuna göre NT-proBNP düzeyini literatür ile uyumlu olarak istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksek saptadık. Preeklamptik hastalardaki yüksek NT-proBNP düzeyi dikkate alınmalı ve 

prognostik bir faktör olarak kullanılabilir. 

Anahtar sözcükler: Preeklampsi, NT-proBNP, Gebelik 

1. Giriş

Preeklampsi, proteinüri, ödem ve sıklıkla diğer organ sistemi bozukluklarının eşlik ettiği, 

gebelikle oluşan bir hipertansiyon sendromudur. Preeklampsi gelişmiş ülkelerde maternal ve fetal 

morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerinden biridir. Bu durum gebe insana özgüdür ve en çok 
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primigravidalarda görülür [1]. İnsidansı %6–8 olan, bilinmeyen etiyolojiler kompleksi olarak 

tanımlanması mümkün olan bir gebelik patolojisidir [2]. Preeklampsinin erken tanısı ve uygun 

tedavisinin yapılabilmesi, böylece maternal ve fetal mortalitenin azaltılması oldukça önemlidir. 

Preeklampsinin klinik belirtilerinin ilk saptandığı zaman bile maternal ve fetal birçok fizyopatolojik 

değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden son yıllarda çalışmalar preeklampsinin klinik belirtileri 

ortaya çıkmadan hastalığa tanı koyabilme amacına yönelmiştir. 

Etyopatogenezinde vasküler endotelyal disfonksiyon, uterin kan damarlarının anormal 

trofoblast invazyonu, anormal nitrik oksit ve lipid metabolizması, fetoplasental doku ile maternal doku 

arasında immünolojik intolerans, gebeliğin enflamatuar ve kardiyovasküler değişimlerine uyumsuzluğu, 

genetik anomaliler, metabolik ve nutrisyonel faktörler bildirilmektedir [3]. 

BNP tüm natriüretik peptidlere özgün 17 aminoasitlik tek halka içeren ve toplam 32 

aminoasitten oluşan bir polipeptiddir [4]. Depolanma yeri atriyum ve ventrikül olan ANP'den farklı 

olarak, BNP'nin ana kaynağı ventriküllerdir. Bu da onu, ventrikül bozukluklarının belirleyicisi olarak 

diğer natriüretik peptidlere göre daha duyarlı ve özgül kılar [5]. Klinikte natriüretik peptitler ve onların 

N-terminal fragmanları, anormal sol ventrikül sistolik ve diastolik fonksiyon ve yapısının göstergeleri 

sayılmaktadır. Preeklampside artmış ön-yük, sol ventrikülde yapısal ve fonksiyonel değişikliklere yol 

açabilir. Preeklampside artmış natriüretik peptit konsantrasyonları; artmış sol ventrikül hacmi, artmış 

sol ventrikül end-diastolik ve end-sistolik volümleri gibi sol ventrikül değişiklikleri ile bağlantılı 

bulunmuştur [6,7]. 

Bu çalışmadaki amaç, preeklampsiye bağlı olumsuz maternal ve neonatal durumlara yönelik 

erken önlem alınabilmesi için preeklampsinin erken tansında serum Nt-proBNP seviyesinin risk faktörü 

olarak kullanılıp kullanılamayacağının saptanmasıdır. 

2. Yöntem

Çalışmaya Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü‟ne Eylül 

2009 ile Aralık 2009 tarihleri arasında başvuran, 30-40 hafta arası 51 preeklamptik gebe ile herhangi bir 

medikal problemi olmayan 30-40 hafta arası 38 normal gebe dahil edildi. Preeklamptik hasta seçimi ve 

sınıflandırılması ACOG kriterlerine göre yapıldı. Buna göre preeklampsi tanısı; gebelikten önce 

normotansif olan 20. gestasyonel haftadan büyük olan gebelerde en az 6 saat ara ile yapılan 2 ölçümde, 

kan basıncının 140/90 mmHg ve idrarda 300mg/L protein (en az +1, dipstik ile) olması ile konuldu. 

Diabetesmellitus, çoğul gebelik, kronik hipertansiyon, erken memran rüptürü, polihidramnios ve renal 

hastalık gibi gebelik öncesi herhangi medikal problemi olanlar çalışmaya dahil edilmedi.Kontrol 

grubuna mevcut gebeliği komplike eden kronik hipertansiyon, otoimmün hastalıklar ya da diyabet gibi 

maternal vasküler herhangi bir sistemik hastalığı bulunan hastalar ile  sigara içen anneler dahil edilmedi. 
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Her iki grupta hastalardan NT-proBNP, hemoglobin, hematokrit, trombosit, AST, ALT, LDH, üre, 

kreatinin, total protein, albümin, ürogramda proteinüri bakıldı, tansiyon takibi yapıldı. Her iki grupta 

hastaların anamnezleri, muayeneleri ve laboratuvar bilgileri, hasta takip formlarına kaydedildi. 

Elde edilen veriler SPSS (For Windows SPSS 15.0 Inc.,Chicago,USA)paket programı ile 

yapıldı. Sürekli değişkenlerin tanımlayıcı istatikleri ortalama ve SD değerleri ile gösterildi. İki grupta 

ölçülen değişkenlerin ortalama değerleri bağımsız iki grup ortalamalarını karşılaştıran student’s t testi 

ile karşılaştırıldı. Kesikli değişkenlerin (gravide, doğum) iki gruptaki sonuçları çapraz tablolar halinde 

hazırlanarak Khi kare testi ile analiz edildi Hipotezler çift yönlü olup p<0.05 için sonuçlar anlamlı kabul 

edildi. 

3. Bulgular

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalında takip edilen ve 

preeklampsi tanısı alan 51 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Kontrol grubu olarak da herhangi bir kronik 

hastalığı olmayan 38 hasta seçilmiştir. Hastaların tanı sırasındaki yaşları 16-45 arasında olup ortalama 

yaşı 28.48± 6.62 yıl olarak bulundu.  

 Hastaların pariteleri değerlendirildiğinde hiç doğum yapmamış 34 hasta (%38.20), 1-3 arası doğum 

yapmış 34 hasta (%38.20), 4 ve 6 arasında doğum yapmış 12 hasta (%13.48), 7 ve üzerinde doğum 

yapmış 9 (%10.12) hasta saptandı (Tablo I). 

Tablo I. Paritelerine göre hastaların dağılımı 

Hastaların kan basınçları kliniğe ilk başvuru anında (sistolik 1 ve diyastolik 1) ve altı saat sonra (sistolik 

2 ve diyastolik 2) ölçüldü. Gruplar arasında sistolik ve diyastolik kan basınçları arasında istatistiksel 

olarak önemli derecede anlamlı fark saptanmıştır (Tablo II).  

Parite N % 

0 34 38.20 

1-3 34 38.20 

4-6 12 13.48 

≥ 9 10.12 

Toplam 89 100 
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Tablo II. Hastaların tanı anındaki kan basıncı değerlerinin karşılaştırılması 

Kan basıncı Preeklmapsi 

(n=51) 

Kontrol grubu 

(n=38) 

p 

SKB 1 (mm/Hg) 146.27±14.27 118.42±13.25 <.001 

DKB 1 (mm/Hg) 92.94±8.55 73.15±10.09 <.001 

SKB 2 (mm/Hg) 149.60±16.24 119.47±15.93 <.001 

DKB 2 (mm/Hg) 93.33±10.51 72.23±10.69 <.001 

SKB: Sistolik kan basıncı, DKB: Diyastolik kan basıncı 

Hastaların laboratuar değerleri karşılaştırıldığında; hematokrit, platelet, ALT, AST ve total 

protein değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Ancak LDH, üre, 

kreatinin, albumin ve NT-proBNP değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 

saptandı (Tablo III). 

Tablo III. Gruplar arası laboratuar değerlerinin karşılaştırılması 

Preeklmapsi 

(n=51) 

Kontrol grubu 

(n=38) 

p T 

Hematokrit (%) 35.41±3.73 34.56±3.34 .270 1.11 

Platelet(K/UL) 274.47±102.96 275.26±83.04 .969 .039 

ALT(U/L) 40.57±112.394 13.16±11.947 .090 .025 

AST(U/L) 57.51±207.598 18.18±09.016 .247 .064 

LDH(U/L) 365.04±201.386 243.21±71.044 .001 .003 

Üre(mg/dl) 25.78±19.99 16.50±5.86 .007 .025 

Kreatinin(mg/dl) 0.72±0.15 0.64±0.14 .009 .499 

Total protein(g/dl) 6.49±0.89 6.56±0.72 .715 .146 

Albümin(g/dl) 2.52±0.45 2.76±0.42 .015 .812 

NTproBNP(pmol/ml) 386.34±576.801 73.03±75.87 <.001 .000 

ALT:Alanin aminotransferaz, AST:Aspartat aminotransferaz, LDH:Laktat dehidrojenaz 
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4. Sonuç

Çalışmamızda preeklampsi hastalarında kontrol grubuna kıyasla hematokrit, platelet, ALT, AST ve total 

protein değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmazken, NT-proBNP değerlerinin 

preeklampsi hastalarında daha yüksek olduğu, albümin düzeyinin ise anlamlı olarak daha düşük olduğu 

saptandı. Ayrıca üre, kreatinin,  değerlerinin preeklampsi hastalarında anlamlı olarak daha yüksek 

olduğu saptandı. 

 Preeklamptik gebelerde; erken doğum, IUGR, plasenta dekolmanı, ve fetal ölüm ihtimalinin arttığı pek 

çok araştırmacı tarafından öne sürülmüştür. BNP ve NT-proBNP ’nin kan ölçümleri konjestif kalp 

yetmezliği (KKY) hastalarında teşhis amacıyla kullanılmaktadır [8,9]. BNP‟nin akut koroner 

sendromda prognostik marker olarak kullanımında onaylanmıştır [10]. Ayrıca ani kardiyak ölümlerin 

önceden tahmin edilebilmesinde BNP‟nin güvenilir olduğu gösterilmiştir [9]. Yani BNP hem diagnostik 

hemde prognostik bir belirteçtir. 

Çalışmamızda kan basıncı değerlerinin preeklampsi grubunda literatürler uyumlu olacak şekilde yüksek 

olduğu saptadık. Hastaların serum NT-proBNP seviyeleri karşılaştırıldığında, preeklamptik gebelerde 

NT-proBNP seviyelerinin anlamlı oranda yüksek olduğu saptandık. 

Hameed ve ark, gebe olmayan kadınlar ve gebe olan kadınlarda BNP seviyelerini karşılaştırmışlar ve 

gebe kadınlarda serum BNP seviyelerinin normal gebeliklerde, gebe olmayanlara oranla iki kat daha 

yüksek olduğunu bulmuşlardır [11]. 

Tihtonen ve ark, yaptıkları çalışmada preeklampside natriüretik peptitlerle hemodinamik parametreleri 

karşılaştırmışlar ve natriüretik peptit düzeylerinin preeklamptik gebelerde, normotansif ve kronik 

hipertansif gebelere oranla önemli ölçüde yüksek olduğunu bulmuşlardır. NT-proANP ve NT-proBNP 

konsantrasyonlarının preeklampside artmış after-load ilişkili olduğunu saptamışlardır [12]. Resnik ve 

ark, çalışmalarında preeklamptik gebelerle normotansif gebelerde artmış serum pro BNP düzeylerinin 

ciddi preeklampside ventriküler stres ve/veya subklinik kardiyak disfonksiyonla ilişkili olabileceğini 

savunmuşlardır [13]. Whitcomb ve ark [14]  ve Choudhry ve ark [15]  yaptıkları çalışmalarda bizim 

çalışmamız ile benzer bulgular saptamışlardır. Bu iki çalışmada da preeklamptik gebelerde serum BNP 

seviyelerinin normal gebeliklere oranla daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.Whitcomb [14] pro-BNP 

düzeylerinin normal gebeliklerde artmadığını ve preeklamptik gebeliklerde kronik hipertansiflere 

kıyasla daha yüksek olduğunu saptamışlar ve süperempoze preeklmapsi bulunması durumunda tanıda 

yararlı olabileceğini belirtmişlerdir. Choudhry [15] ayrıca çalışmasının sonucu olarak 82.5 pg/ml ve 

üzerindeki BNP değerinin ciddi preeklampsinin öngörülmesinde kullanılabileceğini de belirtmiştir. 

Sonuç olarak Preeklampsi grubunda kontrol grubuna göre NT-proBNP düzeyini istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek saptadık bunu literatürler de desteklemektedir. Preeklampsi sol ventriküler yapı 
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ve fonksiyonunda anormallikler ve plazma natriüretik peptit seviyelerinde artışla ilişkili olabilir. 

Preeklamptik hastalardaki yüksek NT-proBNP düzeyi dikkatle değerlendirilmeli ve ileri kardiyak 

araştırma ve yakın kardiyak takip yapılmalıdır. 
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Abstract: 

Purpose: The aim of this study is to evaluate major congenital anomalies detected in one of the 

largest prenatal diagnosis centers in Turkey. 

Methods: In this study, congenital anomalies detected in Zekai Tahir Burak Women's Health 

Education and Research Hospital between 1995 and 1999 were evaluated retrospectively. The 

incidence of congenital anomalies and previous pregnancy history were investigated. Anomalies were 

evaluated separately according to the systems and their concomittance was investigated. Diagnostic 

tests performed for prenatal diagnosis were examined. The types of termination applied to the patients 

and complications were evaluated. 

Results: During the study, 840 congenital anomalies were detected in 111,767 births. The 

incidence of fetal anomaly was found to be 0.751% in the 5-year period. In terms of the affected 

systems, anomalies were most commonly detected in the central nervous system and the most common 

central nervous system anomaly was hydrocephalus (n = 232, 27.6%). The most common skeletal 

system anomaly was pes equino varus (n = 72, 8.5%), the most common craniofacial anomaly was 

cleft palate-lip anomaly (n = 42, 5%), the most common urinary system anomaly was hydronephrosis 

(n = 25, 3%), the most common gastrointestinal tract anomaly was ompholocele (n = 29, 2.9%), the 

most common cardiac anomaly was dextrocardia (n = 7, 0.8%), the most common thoracic anomaly 

was lung hypoplasia (n = 7, %1), the most common anomaly in the genital system was ambigus 

genitalia (n = 9, 1.1%), the most common chromosomal anomaly was trisomy 21 (n = 15, 1.8%), the 

most common ocular anomaly was anophthalmitis (n = 4, 0.5%),  and the most common skin anomaly 

was ichthyosis (n = 3, 0.4%). In addition, hydrops fetalis was detected in 31 patients, mass was 

detected in 22 patients, cystic hygroma was detected in 16 patients, and diaphragmatic hernia was 

detected in 9 patients. 

Conclusion: It is very important to educate both the society and the perinatology team that will 

perform a multidisciplinary approach and to establish technological infrastructure and equipment. 

However, shedding light on the true incidence of major congenital malformation will only be possible 

by prospective, well-planned, and controlled studies conducted by these teams. 

Keywords: congenital anomaly, major malformations, incidence. 
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Introduction 

Malformation is a structural defect that occurs after abnormal morphogenesis during 

embryological development of an organ or a part of the organ, and it is often used with the term 

congenital anomaly [1-2]. Major anomalies are disorders that require medical or surgical intervention 

or are of cosmetic importance, and they are seen in 2-3% of newborns [3-6]. They include problems 

such as congenital heart defects, cleft palate lip, or hydrocephalus. As in the past, major anomalies are 

still an important cause of morbidity and mortality. They are responsible for approximately 1/4 of 

perinatal deaths and constitute 1/3 of the causes of hospitalization [6-9]. As perinatal mortality 

decreases due to causes other than congenital anomaly, congenital anomalies become one of the main 

causes of infant mortality. Congenital anomalies are the 5th major cause of deaths under 65 years of 

age [10]. 

Although prenatal ultrasound does not detect all anomalies, the anomalies detected by 

ultrasound enables further counseling while opening the door for further antenatal evaluations and 

multidisciplinary interventions. In many cases, it is possible to inform the pregnant woman and her 

partner about the risk of recurrence, and the approaches and treatments before, during and after 

delivery can be customized for the patient. 

Investigating the frequency of an anomaly depends on the age of the population. As the child 

grows and develops, birth defects that become asymptomatic or could not be detected in the newborn 

may become prominent [11]. The frequency of congenital anomalies doubles at the end of the first 

year of life [12]. It is known that congenital anomaly frequency is extremely high in early gestational 

weeks and fetuses with anomaly result in spontaneous abortion [13]. After these selective procedures 

in the form of spontaneous abortion, the incidence of fetal anomaly decreases as the gestational age 

progresses and changes in the relative frequency of different types of anomalies occur. 

Studies on the incidence and distribution of congenital malformations and risk factors in 

Turkey are conducted retrospectively with limited resources, and they are often based on survey 

results [14-15]. The aim of this study was to evaluate the major congenital anomaly data of Dr. Zekai 

Tahir Burak Women's Health Education and Research Hospital, the largest prenatal diagnosis and 

birth center in Turkey, between 1995 and 1999, to review the deficiencies and shortcomings and to 

find solutions to these for future studies and advancements. 

Material and Methods  

This study was performed by scanning patient files and computer records of high-risk 

pregnancy polyclinic and service, early pregnancy service, delivery room, neonatal service, and 

genetic department of Dr. Zekai Tahir Burak Women's Health Education and Research Hospital 

between 1995 and 1999. 

Several characteristics such as gestational week and ultrasonography results were examined 

for the patients evaluated during the study. The frequency of fetal anomalies and previous pregnancy 
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history were investigated. Central nervous system, eye, ear, skin, kidney, heart, gastrointestinal, 

genital, and skeletal system anomalies and craniofacial deformations were recorded. Concomitant 

anomalies were evaluated. Amnion mai and umbilical cord anomalies were evaluated. Alpha 

fetoprotein, HCG, Estriol; and CVS, Amniocentesis, Fetal blood sampling, Karyotyping results as part 

of invasive tests; and tests such as Rubella, Parvo virus used for prenatal diagnosis were examined. 

The types of termination applied to the patients and complications were evaluated. 

Statistical analysis 

Data were analyzed using SPSS 15 for Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). The normal 

distribution of the data was tested using the Shapiro–Wilk test. Data are expressed as number and %, 

as appropriate. 

Results 

A total of 840 fetal anomalies were detected in 111,767 births during the study period. Of the 

fetal anomalies, 827 were singleton and 13 were multiple (all twin) pregnancies. Fetal anomaly 

incidence was found to be 0.751% in this 5-year period. It was found that 44 (5.2%) of 840 cases had a 

history of anomaly in their previous pregnancies and 20.6% had a history of consanguinity. Fetal 

anomaly incidence at or above 28 weeks was 52.5%. 520 cases were fully diagnosed by ultrasound, 

whereas 85 cases were underdiagnosed. In 170 cases, the diagnosis could not be made by ultrasound. 

The distribution of fetal anomalies according to systems and their incidence in one thousand 

births is shown in Table 1. 

Table 1. The distribution of fetal anomalies according to systems 

Systems n % Incidence 

Central nervous system 551 65.6 4.7 

Skeletal system 144 17.1 1.3 

Craniofacial anomalies 111 13.2 0.89 

Urinary system 65 7.7 0.67 

Gastrointestinal system 63 7.5 0.56 

Cardiovascular system 46 5.5 0.41 

Thoracic anomalies 31 3.7 0.27 

Genital system anomalies 30 3.6 0.27 

Chromosomal anomalies 26 3.1 0.22 

Eye (Ocular) anomalies 14 1.7 0.12 

Skin anomalies 8 1 0.07 

Total 840 100 7.5 

In terms of the affected systems, anomalies were most commonly detected in the central 

nervous system and the most common central nervous system anomaly was hydrocephalus (n = 232, 

27.6%). The most common skeletal system anomaly was pes equino varus (n = 72, 8.5%), the most 

common cranofacial anomaly was cleft palate-lip anomaly (n = 42, 5%), the most common urinary 

system anomaly was hydronephrosis (n = 25, 3%), the most common gastrointestinal tract anomaly 

was ompholocele (n = 29, 2.9%), the most common cardiac anomaly was dextrocardia (n = 7, 0.8%), 

the most common thoracic anomaly was lung hypoplasia (n = 7, 1%), the most common anomaly in 
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the genital system was ambigus genitalia (n = 9, 1.1%), the most common chromosomal anomaly was 

trisomy 21 (n = 15, 1.8%), the most common ocular anomaly was anophthalmitis (n = 4, 0.5%),  and 

the most common skin anomaly was ichthyosis (n = 3, 0.4%). In addition, hydrops fetalis was detected 

in 31 patients, mass was detected in 22 patients, cystic hygroma was detected in 16 patients, and 

diaphragmatic hernia was detected in 9 patients. 

Polyhydroamnios was detected in 97 cases (11.5%), oligohydroaamnios in 24 cases (2.9%), 

and intrauterine growth retardation in 14 cases (1.4%). Of the 840 fetal anomalies, 13 were twin 

pregnancies. In these 13 twin pregnancies, encephalocele was detected in two, microcephaly in one 

(both infants), meningomyelocele in one, meningocele in one, cleft palate-lip in one, club foot in two, 

twin reversed arterial perfusion sequence in one, left ventricular hypoplasia in one, and hypospadias 

was detected in one. 

The system anomaly where concomitance was the most common was found to be the central 

nervous system. The most common skeletal, hand and foot anomalies accompanying central nervous 

system anomalies were club foot 8.2% (45 patients), polydactyly 1.1% (6 patients), clench hand 0.5% 

(3 patients), and skeletal dysplasia 0.2% (1 patient). The most common craniofacial anomalies 

accompanying central nervous system anomalies were cleft palate-lip 1.8% (10 patients), ear anomaly 

1.1% (6 patients), nasal anomaly 2.4% (13 patients), hypotelorism 0.5% (3 patients), hypertelorism 

0.5% (3 patients), and single nostril 0.5% (3 patients). The most common urinary anomalies 

accompanying central nervous system anomalies were polycystic kidney 0.9% (5 patients), 

hydronephrosis 0.9% (5 patients), multicystic dysplasia 0.7% (4 patients), and renal agenesis 0.2% (1 

patient). The most common gastrointestinal anomalies accompanying central nervous system 

anomalies were omphalocele 2.4% (13 patients), anal atresia 0.9% (5 patients), and gastroschizis 0.5% 

(3 patients). 

Among the central nervous system anomalies, meningomyelocele and meningocele were 

detected in 242 patients. 187 patients had meningocele and 55 patients had meningomyelocele. Only 

40 out of 840 patients had meningocele or meningomyelocele alone. Of the 232 patients diagnosed 

with hydrocephalus, 27 (11.6%) were accompanied by meningomyelocele and 86 (37.1%) were 

accompanied by meningocele. Of the 171 patients diagnosed with anencephaly, 55 (32.2%) had 

meningocele and 5 (2.9%) had meningomyelocele. Meningocele was detected in 6 (42.9%) of 14 

patients diagnosed with acrania and 9 (81.8%) of 11 patients diagnosed with iniencephaly. 

Meningomyelocele was detected in 2 (25%) of 8 patients diagnosed with microcephaly and 1 of 9 

patients diagnosed with holoprosencephaly. Of the 4 patients with Arnold Chiari malformation, 3 had 

meningocele and 1 had meningomyelocele. Of the 39 patients with encephalocele, 4 (10.3%) had 

meningocele and 3 (7.7%) had meningomyelocele. 

Pregnancy was terminated in 451 cases out of 840 fetal anomalies, and termination was not 

performed in 389 cases. Of the 389 patients without termination, 48 were not followed. 100 of these 

Oral Presentation / Full Text 151



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

 

patients delivered by cesarean section and the remaining 289 delivered by normal vaginal route. Of the 

451 terminated cases; prostaglandin was used in 251, extra amniotic rivanol in 7, balloon in 52, solo or 

combined synpitan was used in 247, and cesarean section was performed in 22 patients. 

In patients without termination who delivered with cesarean section, the most common 

anomalies undetected in the preoperative period and detected in the postoperative period were cleft 

palate-lip, hypertelorism, hypotelorism, micrognathia, icthiosis, microcephaly, meningomyelocele, 

meningocele, and hydrocephalus. 

As part of invasive tests, amniocentesis was performed in 33 cases (3.9%) and cordocentesis 

was performed in 9 cases (1.14%). Major deficiencies other than toxoplasma and rubella were detected 

in TORCH infection screenings. Autopsy was performed in 33 cases. 

In terms of postoperative or postpartum complications, one patient developed vaginal 

hematoma at postpartum 6th hour and one patient developed postoperative atelectasis. In one patient 

with placenta previa totalis, 4 units of blood transfusion was performed under general anesthesia due 

to abundant bleeding, and 2 units of blood transfusion was performed due to vaginal bleeding in one 

patient. In 5 cases, halas was applied by hand under general anesthesia. 

Discussion 

20-25% of perinatal deaths are due to fetal anomalies [16]. Prenatal diagnosis with genetic 

counseling techniques and applications reduces these rates. After the birth of a baby with 

malformation, appropriate counseling can be provided to the family only if the definitive diagnosis is 

known. In order to know the definitive diagnosis, it is necessary to combine knowledge and skills in 

clinical, genetic, embryology, teratology, obstetric, and pediatric fields. In this respect, the path to 

accurate recognition of fetal malformations requires a very good knowledge of prenatal human 

development, especially the first trimester of human development for early diagnosis [17]. Prenatal 

cerebral anomalies and neural tube defects are of particular importance as they lead to fatal outcomes 

leading to pregnancy termination. Evaluation of cervical, thoracic and abdominal malformations, renal 

and urinary system anomalies, skeletal system and limb defects, hydropic anomalies, chromosomal 

disorders, oligohydromamnios, and amniotic band-related outcomes are also important for the 

identification of congenital malformations. 

In our study, the total malformation rate is lower compared to the literature and the results of a 

previous study by Hacettepe University conducted in collaboration with 23 universities and one state 

hospital, covering 21,638 births between June 1993 and July 1994, and published in May 1996 with 

the title “Incidence and Distribution of Congenital Malformations in Turkey, Risk Factors, and 

Anthropometric Evaluation of Newborns” [15]. While the total number of malformations in that study 

was 800 and 840 in our study, the total malformation rate are 36.5 per thousand in that study and 7.5 

per thousand in our study. 
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Although there are considerable differences between these rates, there are similarities in terms 

of distribution. In the literature, gastrointestinal anomalies are reported with an incidence of 3-5/1000, 

cardiovascular anomalies with an incidence of 8/1000, thoracic anomalies and urogenital system 

anomalies with an incidence of 2-5/1000, and skeletal anomalies with an incidence of 1/4000. The 

incidence of chromosomal abnormalities (sex chromosome, autosomal trisomies, and structural 

(balanced-unbalanced) anomalies) is reported as 9.1/1000 [18-22]. 

The rates in our study are significantly lower than those in the literature. We attribute this 

difference to the fact that malformations are overlooked due to fetal deaths and premature losses since 

the gestational weeks of diagnosed patients are advanced, problems in the diagnosis (major 

malformation diagnosis doubles in a one-year-old child), major deficiencies in follow-up and records, 

unwillingness to perform autopsies in stillbirths and terminated cases, and the willingness to terminate 

immediately without using prenatal diagnostic methods in cases with detected malformations. 

Conclusion 

With respect to the five items mentioned above, it is very important to train both the society 

and the perinatology team that will apply the multidisciplinary approach, and to establish 

technological infrastructure and equipment. However, shedding light on the true incidence of major 

congenital malformation will only be possible by prospective, well-planned, and controlled studies 

conducted by these teams. 
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Abstract: Preeclampsia is a pregnancy-specific condition that develops after 

20 weeks of gestation and adversely affects maternal and fetal health. 

Hospitalization of mothers diagnosed with preeclampsia, treatments and 

existing conditions may cause anxiety in the mother. It is important to 

determine the anxiety objectively in order to plan appropriate interventions 

and treatments. BIOPAC MP 35 can be used for objective evaluation of 

anxiety. 

Keywords: Pregnancy, preeclampsia, Bıopac appliance. 
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 Özet: Preeklampsi, 20.gestasyonel haftadan sonra ortaya çıkan, anne ve fetüs 

sağlığını olumsuz etkileyen gebeliğe özgü bir durumdur. Preeklampsi tanısı 

konulan annelerin hastaneye yatırılması, yapılan tedaviler ve var olan durum 

annede anksiyete yaratabilmektedir. Uygun girişim ve tedavilerin 

planlanması için anksiyetenin objektif olarak tespit edilmesi önemlidir. 

Anksiyetenin objektif olarak değerlendirilebilmesi için BIOPAC MP 35 cihazı 

kullanılabilir. 

Anahtar sözcükler: Gebelik, preeklampsi, Bıopac cihazı. 

Giriş 

1.Preeklampsi

Preeklampsi nedeni bilinmeyen, önceden kan basıncı normal olan kadınlarda 20. gebelik

haftasından sonra hipertansiyon ve proteinüri ile karakterize gebeliğe özgü bir bir durumdur (1,2). 

Preeklampsi birçok organı etkileyen, gebelerin yaklaşık %2-8’inde görülen, gebeliğin ikinci yarısına 

özgü bir durum olup maternal mortalite ve morbiditenin nedenlerindendir (3,4). Preeklampsi ve 

eklampsi tüm dünyada maternal ölümlerin %10-15’inin nedenini oluşturmakta, uzun dönemde 

kadınlarda kronik hipertansiyon ve kardiovasküler hastalık riskini artırmaktadır. Preeklampsi %12 

oranında  intrauterin gelişme geriliğine, %19 oranında erken doğuma neden olmaktadır (4,5). İntrauterin 

gelişme geriliğinin nedeni bilinmemekle beraber histolojik incelemeler uteroplasental perfüzyondaki 

yetersizliğin fetus için kronik oksijen azlığına neden olduğunu göstermektedir. Annenin yüksek 

tansiyonu fetal ölüme neden olabilir. Ölüme neden olan durum plasental yetmezlik ve ablasyo 

plasentadır(6). 

2.Preeklampside Tanı Kriterleri:

- Kan Basıncı: 4 saat aralarla ölçülen en az iki ölçümde sistolik kan basıncının 140 mm. Hg ve üzeri,

diastolik kan basıncının 90 mm. Hg ve üzeri olması. 

- Proteinüri: 24 saatlik idrarda proteinin 0.3 gr’dan fazla veya dipstick’le (+2) proteinüri olması.

- Ödem: Eğer el, yüz ve ayakları tutacak şekilde yaygın bir ödem varsa patolojiktir.

- Baş ağrısı: Yok veya geçicidir.
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- Görme problemi: Yok 

 

3. Preeklampsiada bıopac cihazının kullanılması 

Gebeler preeklampsianın  klinik seyrine göre bir süre hastaneye yatırılarak takip edilmektedir. 

Hastanede olma, tedavi protokolleri, mevcut sağlık sorunu, gebeliğin getirdiği problemler, bebeği ve 

kendisi için endişe duyma gibi faktörler annenin anksiyetesini artırmaktadır. Anksiyetenin objektif 

olarak tespiti için Bıopac cihazı kullanılabilir. Bıopac cihazı ile Galvanic deri direnci ölçümleri 

yapılabilmektedir. Galvanic deri direnci (Elektrodermal aktivite)  stres, uyarılma ya da duygusal 

heyecan nedeniyle ter bezi (ekrin) aktivitesi değiştiği  için hem cilt iletkenlik seviyesini (SCL) hem de 

cilt iletkenlik tepkisini (SCR) ölçmektedir (9). Cihazın solunum kemeri bel bölgesine bağlanır. Vücut 

ısısını ölçen sensör bireyin sol kulak kepçesinin altına bant ile yapıştırılır. Nabız atımı için sağ el işaret 

parmağı, deri direnci için sol elin işaret parmağı ile orta parmağına sensör takılabilir. Bıopac cihazı ile 

kayıt almadan önce ortamın gürültülü olmamasına, bireyin dinlenmiş olmasına dikkat edilmelidir. 

Bıopac cihazını Alkanat esansiyel hipertansiyonlu hastaların anksiyetesini değerlendirmek için, 

Yüksekol Doğan ise preeklampsili gebelerin anksiyetesini değerlendirmek için kullanmıştır(10,11). 
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Abstract 

Objective: Striae gravidarum is a condition seen during pregnancy. Age, 

baby's weight, mother's weight gain during pregnancy, genetic and hormonal 

factors are thought to be effective in its formation. This study was conducted 

to determine the relationship between striae and vaginal tear. 

Material method: The study is descriptive. east of the province's medical 

school and has formed Turkey's population of the study of women who had 

vaginal deliveries in the city hospital. The sample of the study consisted of 470 

pregnant women who met the inclusion criteria. The data were collected by a 

questionnaire prepared by the researchers. The analyzes were performed in 

SPSS 22 program and the frequency, ki test and t test were evaluated. 

Results: The mean age of the women was 28.15 ± 4.75. The presence of striae 

was found in 72.6% of women. No significant relationship was found between 

striae and vaginal tear (p> 0.05). 

Keywords: Striae, Vaginal Tear 
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Özet 

Amaç: Stria Gravidarum gebelikte görülen bir durumdur. Oluşumunda yaş, 

bebeğin kilosu, annenin gebelikte aldığı kilo,genetik ve hormonal faktörlerin 

etkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma stria ile vajinal yırtık arasındaki 

ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Materyal metod:Çalışma tanımlayıcı tiptedir. Çalışmanın evrenini 

Türkiye’nin doğusunda bir ilin Tıp fakültesi ve şehir hastanesinde vajinal 

doğum yapan kadınlar oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini çalışmaya 

dahil edilme kriterlerine uyan 470 gebe oluşturmuştur.Veriler araştırmacılar 

tarafından hazırlanan anket formu ile toplanmıştır. Analizler SPSS 22 

programında yapılmış, frekans, ki testi ve t testi ile değerlendirme yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 28.15±4.75 olarak 

bulunmuştur. Kadınların %72.6’sında stria varlığı tespit edilmiştir.Stria ile 

vajinal yırtık arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır(p>0.05). 

Anahtar Kelimeler:Stria, Vajinal Yırtık 

GİRİŞ 

Stria gravidarum (SG), hamile kadınların bağ dokularında sık görülen atrofik lineer skarlardır().  

SG gebe kadınların %55-90’ını etkilemekte, tipik olarak göğüsler, karın, kalçalar ve uyluklarda 

görülmektedir(1,2). Stria genellikle 24.gebelik haftasından sonra gelişmekte, kırmızımsı 

çizgiler olarak başlamakta, yavaş yavaş solarak kırışık kalıcı cilt değişiklikleri haline 

dönüşmektedir(3). Genç anne yaşı, aile öyküsünde stria varlığı, yenidoğanın doğum ağırlığı ve 

baş çevresinin ölçüsü, annenin aldığı kilo, annede kronik hastalık varlığı stria gravidarumun 

oluşmasında etkili olduğu bildirilmiştir(4,5,6).  Gebelikte  görülen stria gravidarum cildin 

esnekliğinin zayıf olduğunu gösterebilir. Stria gravidarum olmayan bir gebenin  cilt elastikiyeti 

daha iyi olabilir ve vajinal doğum sırasında perineal ve vajinal dokuların yırtılma riski daha 

düşük olabilir(7).  Halperin ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada perineal travma ile stria 

gravidarum arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır(8). Stria gravidarum sağlık çalışanları 
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tarafından fizyolojik bir değişim olarak kabul edildiğinden, bu duruma dikkat edilmemekte ve 

stria gravidaruma sahip kadınların yaşamış olduğu sorunlara ilişkin çok az veri bulunmaktadır.  

Bu çalışma stria gravidarum ile vajinal yırtık arasındaki ilişkinin amacıyla planlanmıştır. 

MATERYAL METOD 

Araştırmanın türü: Çalışma tanımlayıcı tiptedir. 

Araştırmanın evren ve örneklemi: Araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 

hastanesi kadın sağlığı ve hastalıkları polikliniğine vajinal doğum sonrası kontrole gelen  ve 

Fethi Sekin şehir hastanesi obstetri servisinde takip edilen vajinal doğum yapmış kadınlar 

oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş belirtilen tarihlerde çalışmayı 

katılmayı kabul eden ve çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 470 gebe oluşturmuştur. 

Verilerin Toplanması ve Veri Toplama Araçları 

Veriler araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar 

tarafından literatür taranarak hazırlanan ve kadınların sosyodemografik ve stria gravidarum ile 

ilişkili sorular içeren 28 soruluk  anket  formu kullanılmıştır. Hazırlanan anket formunun ön 

uygulaması Elazığ ilinde bulunan başka bir hastanenin gebe polikliniğinde on gebe ile 

yapılmıştır. Anket formunun  işlerliğine karar verilerek gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra 

forma son şekli verilmiştir. 

İstatistiksel Analiz 

Araştırma sonucu elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 (Statistical Package for Social 

Sciences) paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde tanımlayıcı istatistikler, 

bağımsız gruplarda t testi, ki-kare (X2) ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. İstatistiksel 

anlamlılık p<0.05 kabul edilmiştir. 

Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırmaya başlamadan önce, araştırmanın yapılacağı hastanenin bağlı olduğu kurumdan ve 

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel olmayan etik kurul başkanlığından yazılı izin 

alınmıştır. Ayrıca kadınlara araştırma hakkında bilgi verilmiş, bireysel bilgilerin korunacağı ve 

istedikleri zaman araştırmadan çekilebilecekleri belirtilerek gönüllü olanlar çalışmaya dahil 

edilmiştir. 
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BULGULAR 

Tablo 1: Çalışmaya katılan kadınların sosyodemografik özellikleri 

Değişkenler (n=470) (%) 

Meslek 

Ev hanımı

İşçi

Memur

Eğitim seviyesi 

315  

56 

99

67.0 

11.9 

21.1 

Okur yazar değil 2 0.4 

Okur- yazar 12 2.6 

İlkokul 

Ortaokul     

Lise

Üniversite 

119 

95 

153 

89

25.3 

25.2 

32.6 

18.9 

Sosyal Güvence 

Var 436 92.8 

Yok 34 7.2 

Sigara Kullanma 

Evet 61 13.0 

Hayır

Gebelikte bıraktım 

308  

101          

65.5 

21.5 

Bebeğin Cinsiyeti 

Erkek 209    44.5  

Kız       261 55.5 

Doğum Şekli 

Kontrollü Yavaş    

Hızlı Acil

437 

33

13.0 

7.0 
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Tablo 2: Çalışmaya katılan kadınların bazı obstetrik özellikleri 

                    

Değişkenler  (n=470)  (%) 

Gebelikte egzersiz yapma durumu   

 Evet                                                                                         

Hayır  

Stria Varlığı                                                                                                                                                                                                                               

155          

               315                     

                               

33 

67 

 

  Var 

  Yok                                               

               341  

               183                       

              72.6 

              38.9 

Epizyotomi varlığı   

Var 

Yok  

                 426  

                  44         

              90.6 

                9.4 

Doğum Şekli   

Kontrollü yavaş                   437                                         93.0 

 Hızlı     acil                                                                                    33                                      7.0 

TARTIŞMA 

Stria Gravidarum gebelikte genellikle 24.haftadan sonra ortaya çıkan ve varlığı problem olarak 

düşünülmeyen bir durumdur. Bu araştırma stria ve vajinal yırtık arasında ilişki varlığını 

araştırmak için yapılmıştır. Bu çalışmada stria ve vajinal yırtık arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır(p>0.05). Bu durum çalışmaya katılan kadınların cilt esnekliği ile ilgili olabilir. 

Halperin ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada stia gravidarum ile obstetrik anal sfinkter 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur(8). Bu araştırma çalışmamızla farklılık göstermektedir. 

Bu farklılık kadınların cilt elastikiyeti ile ilişkili olabilir. 
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Abstract: 

The main goal in the treatment of patients with urinary incontinence is to achieve continence. In the 

studies related to the nursing intervention for UI; preventive therapies such as behavioral therapy, 

lifestyle changes tailored to individual behaviors. The aim of this study is to examine continence in 

postmenopausal women, to prevent urinary incotinance (UI) and to manage its management in 

accordance with evidence-based nursing approaches and to discuss the results of randomized controlled 

studies with meta-analysis and systematic reviews. 

Keywords: Incontinence, postmenopausal women, evidence-based nursing 
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Özet:  

Üriner İnkontinası (Üİ) olan hastaların tedavisindeki amaç; kontinansı sağlamaktır. Üİ’ye yönelik 

hemşirelik girişimi ile ilgili çalışmalarda; hastalarda Üİ gelişimi ile ilişkili risk faktörlerini azaltma 

davranışsal terapi, bireysel davranışlara göre ayarlanan yaşam tarzı değişiklikleri gibi koruyucu 

tedaviler ele alınmaktadır. Bu araştırmada postmenopozal kadınlarda kontinansın sürdürülmesi, üriner 

inkotinansın (Üİ) önlenmesi ve yönetiminin kanıta dayalı hemşirelik yaklaşımları doğrultusunda 

incelemek ve randomize kontrollü çalışmaların meta-analiz ve sistematik derleme sonuçları ile 

tartışması amaçlanmaktadır. 

Anahtar sözcükler: İnkontinans , postmenopozal kadınlar, kanıta dayalı hemşirelik 

1. Giriş 

Uluslararası Kontinans Derneğine göre Üriner İnkontinas (Üİ) istemsiz idrar kaçırma durumu 

olarak tanımlanmaktadır [1]. Dünya genelinde kadınlarda üriner inkontinans prevelansı  % 25-45 olarak 

tahmin edilmektedir [2].  Ancak yaş gruplarına göre prevalans dağılımı incelendiğinde 18-45 yaş arası 

% 41, 51-74 yaşları arasında % 43,6 ve 75 yaş ve üzerindeki kadınların % 64,5’inde üriner inkontinans 

görülmektedir [3]. İleri yaş, gebelik, doğum travması, jinekolojik operasyonlar, kronik hastalıklar 

tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları, kronik öksürük, konstipasyon, hemoroid, obezite, hareket 

kısıtlılığı, kafeinli içecekler tüketimi, sigara kullanımı, ailede inkontinans öyküsü varlığı ve menopoz 

girme gibi çeşitli sosyodemografik ve tıbbi faktörlerin Üİ ye sebep olmaktadır [4, 5, 6].  

Menapoz, kadınların üreme çağından, over fonksiyonlarındaki gerilemeye bağlı üreme 

yeteneğinin kaybolduğu çağa geçtiği bir yaşam dönemidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımına 

göre menopoz; ovaryum aktivitesinin yitirilmesi sonucunda menstrüasyonun kalıcı olarak 

sonlanmasıdır. Menopoz dönemde, östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak kadınlarda hormonal, 

fiziksel ve duygusal değişimler meydana gelmektedir [7]. Kadınlarda alt üriner sistem, östrojenin 

eksikliğinden etkilenen sistemlerden biridir. Kadın genital organları ile alt üriner sistemin embriyolojik 

kökenleri aynı olduğundan estrojen ve progesteron hormonlarına duyarlıdır [8]. Postmenopoz dönemi 

ile birlikte ürogenital atrofi gelişir ve gelişen atrofi ürogenital destek dokusunda zayıflamaya dolayısı 

ile inkontinansa neden olur [9]. 
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Üİ şikayetleri bulunan hastalarda tedavi için öncelikle değerlendirme yapılması ve tanı konulması 

gerekmektedir. Üİ’de temel değerlendirme tıbbi öykü alma, fizik muayene, rezidüel idrar testi, 

laboratuvar testleri, Üİ ölçekleri, mesane günlükleri ile gerçekleştirilmektedir [10].   

Bu çalışmanın amacı, Oxford Centre for Evidence-based Medicine (OCEBM) levels of 

Evidence’e göre, postmenopozal kadınlarda kontinansın sürdürülmesi, üriner inkotinansın önlenmesi ve 

yönetiminin kanıta dayalı hemşirelik yaklaşımlarını incelemektir. 

Üriner inkontinansı olan postmeneopozal kadınlarda kanıta dayalı hemşirelik, inkontinansı 

tanılama ve konservatif tedavi yaklaşımlarını kapsamaktadır. Yapılan araştırmalarla Üİ için risk faktörü 

belirlenmeli ve kanıta dayalı öneriler doğrultusunda davranış değişikliği sağlanmalıdır [11]. 

Üİ için risk oluşturan araştırmalar incelendiğinde, Baek ve ark. postmenopozal kadınlar 

üzerinde yaptıkları araştırmada yüksek kafein tüketimi, Özer ve Dinç, çalışmasında BKİ 30 ≥ olması ve 

konstipasyonun görülmesi Üİ için risk oluşturduğu bulunmuştur [12, 13]. Vissers ve ark., yaptıkları 

sistematik derleme ve meta-analiz araştırma sonucunda fazla kilolu kadınların cerrahi işlem olmadan 

zayıflamalarıyla birlikte Üİ oranlarında düşme olduğunu saptamışlardır [14]. Tähtinen ve ark. sigara 

içenlerin içmeyenlere göre urgency üriner inkontinansın görülme oranı 3 kat daha fazla olduğunu 

bulmuşlardır [15]. Farklı yapılan bir araştırmada orta derecede yapılan egzersiz, orta veya yaşlı grubu 

kadınlarda Üİ oranını azalttığı saptanmıştır (Tablo 1) [16]. 

Araştırmalar sonucunda hemşireler postmenopozal dönemdeki kadınlara 18.5-24.9 kg/m2 beden 

kitle indeksine sahip olma, aşırı/yetersiz sıvı alımının düzenlenmesi, kafeinli içecek (kola, kahve, çay, 

alkol gibi) tüketiminden kaçınma, sigaranın bırakılması, düzenli yapılan egzersiz, konstipasyona neden 

olan besinlerden kaçınma (süt ve ürünleri, işlenmiş yiyecekler gibi) gibi doğru yaşam biçimi 

alışkanlıkları kazandırmalıdır [17].  

 

Tablo 1. Postmenopozal kadınlarda kontinansın sürdürülmesi, Üriner İnkontinasın Önlenmesinde Risk 

Faktörlerini Azaltma ile İgili Kanıtlar ve Öneriler 

Üİ’ye yönelik 

hemşirelik 

girişimleri 

Kanıtlar Öneri Kanıt 

Düzeyi 

Üİ gelişimi ile 
ilgili risk 

faktörlerini 

azaltma 

[12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 20, 21] 

-Obezite intra-abdominal basıncı 
artırarak stress tip inkontinansına ve 

pelvis taban kaslarında zayıflamaya 

neden olduğu saptanmıştır. 

- Alkol ve kafeinli içecekler diüretik 

etkiye sahiplerdir. Bu içecekler 

detrusor basıncını arttırarak istemsiz 

detrusor kasılmalarına yol açarak 

inkontinans görülmesine neden 

olmaktadır. 

-Konstipasyonun pudendal sinir 
hasarına neden olarak pelvik taban 

kaslarında fonksiyon bozukluğuna 

-Kadınlarınss beden kitle 
indeksi 18.5-24.9 kg/m2 

arasında olmalıdır (A). 

 

-Fazla miktarda alkol, kola, 

çay ve kahve gibi kafeinli 

yiyecek ve içeceklerden 

kaçınılmalıdır (B). 

 

 

Bağırsak alışkanlığının 
kazdırılmalı, konstipasyona 

sebep olan besin 

Ib 
 

 

 

 

Ib 

 

 

 

 

II 
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ve intra abdominal basıncı artırarak 

stress tip inkontinansa neden 

olabileceği bulunmuştur. 

- Aşırı sıvı alımı, Üİ’ı ve aşırı aktif 

mesane sendromunu artırabilirken, 

sıvı kısıtlaması da dehidratasyon, 

konstipasyon ve idrar 

konsantrasyonunun artmasına neden 

olabililmektedir. 

-Sigara tüketimi ile ilgili literatür 

incelendiğinde sigara tüketimi ile Üİ 

arasındaki ilişki net 

açıklanamamaktadır. Ancak bazı 

çalışmalarda sigara tüketimi, 

mesane basıncını artırmakta ve 

öksürük ile birlikte Üİ oluşumuna 

sebep olduğu bulunmuştur. 

tüketiminden ve yetersiz sıvı 

alımından kaçınılmalıdır (B). 

 

 

-Aşırı veya yetersiz sıvı 

tüketen Üİ hastalarının, 

yeterli miktarda sıvı almaları 

önerilmelidir (C). 

 

 

-Sigara kullanan Üİ’si olan 

bireylere, sigara bırakma 

stratejileri geliştirilmelidir 

(C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

III 

Üİ’yi önlemede diğer koruyucu yaklaşımlar ise pelvik taban egzersizleri, mesane eğitimi ve 

tuvalete gitme programı oluşturma gibi davranışsal tedavi yöntemleridir [23]. Davranışsal tedavi basit, 

ucuz, etkili ve yan etkileri olmayan yöntemleri içerdiğinden özellikle menopoz sonrası hastalarda tercih 

edilebilmektedir. Davranışsal tedavi yöntemleri cerrahi olmayan yöntemlerle birlikte de 

kullanılabilmektedir [24]. 

Pelvik taban egzersizlerinin amacı intraabdominal basıncın artışı durumunda kas hacmini ve 

kontraksiyonunu arttırmak, pelvik taban kaslarını güçlendirmek, üretral sfinkter fonksiyonunu 

iyileştirmek ve oluşabilecek pelvik organ prolapsusunu azaltarak vajinayı daha stabil hale getirmektir 

[23]. Alves ve ark. postmenopozal kadınlar üzerinde yaptıkları randomize kontrollü araştırmada, 12 

haftalık uygulanan pelvik taban egzersizinin Üİ’yi ve pelvik organ prolapsusunu azalttığını 

bulunmuşlardır [25]. Radzimińska ve ark. yaptığı sistematik derlemede pelvik taban egzersizlerinin 

Üİ’yi tedavi etmede etkili bir yöntem olduğunu saptamışlardır [26]. Hakbilen, Üİ tanılı yaşlı kadınlara 

uygulanan pelvik taban kas egzersizi odaklı girişimin inkontinans, yaşam kalitesi ve algılanan etki 

düzeyine etkisini değerlendirmek amacıyla randomize kontrollü deneysel çalışma planlamıştır. Çalışma 

sonuçlarında üriner inkontinans tanılı yaşlı kadınların evlerinde birebir eğitim ve sık takiple 

gerçekleştirilen pelvik taban kas egzersizi odaklı girişimin inkontinans düzeyini, algılanan şikayetlerini 

azaltığı; yaşam kalitesini arttırdığı belirlenmiştir [24]. 

Mesane eğitimi, özellikle urge tipi (sıkışma) inkontinansta önemlidir. Sıkışmayı geciktirmek 

için tuvalete koşulmamalıdır. Ayakta durmalı ya da oturmalıdır. Perineye basınç uygulanır, abdominal 

kasları gevşetmek için solunum egzersizi ve pelvik taban egzersizi yapılır [27]. Davranışsal tedavi 

yöntemleri ile yapılan araştırmalar incelendiğinde, Subak ve ark. 55 yaş ve üzeri kadınlarda randomize 

kontrollü yaptığı araştırmada mesane egzersizinin %15 oranında Üİ’yi azalttığı bulunmuştur [28].  

Tuvalete gitme programı hastanın idrar yapma alışkanlığına uygun olarak planlanan 

programıdır. Amaç; hastanın inkontinansı olmadan idrarını yaparak kuru kalmasıdır [23]. Yapılan 
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araştırmalar sonucu tuvalet gitme programı yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan kişilerde sürekliliği arttırdığı 

gösterilmiştir [22].  

 

Tablo 2. Postmenopozal kadınlarda kontinansın sürdürülmesi, Üİ Önlenmesinde Davranışsal 

Tedaviler ile İlgili Kanıtlar ve Öneriler 

Üİ’ye yönelik 

hemşirelik 

girişimleri 

Kanıtlar Öneri Kanıt 

Düzeyi 

Pelvik Taban Kas 

Egzersizlerini 

Uygulama 

[24, 25, 26, 27,30] 

Pelvik taban kas egzersizleri; pelvik 

taban kas gücünü, ve tonüsünü 

artırdığı, pelvik taban elastikiyetini 

koruduğu, üretral kapanma basıncını 

ve direncini arttırdığı, üretral 

sfinktere ve detrusor kasına olan 

desteği arttırdığı, uterus ve pelvik 

organ prolapsusu, pelvik taban 

güçsüzlüğü ve Üİ gibi pelvik 

sorunları önlendiği bulunmuştur. 

Üİ’yi tedavi ve korunmasında 

optimal etkinlik için 8-12 

hafta boyunca düzenli olarak 

egzersiz uygulanmalıdır (A). 

Ia 

Mesane Eğitimi 

[27, 28, 29, 31] 

Mesane egzersizi urge üriner 

inkontinansı tedavi etmede uygun 

birinci basamak tedavi seçeneğidir 

ve urge üriner inkontinansı 

tedavisinde antimuskarinik ilaçlar 

kadar etkili olabilmektedir. 

Aciliyet meydana geldiğinde, 

hastalar vücutlarını 

gevşetmeli, hızlı ardışık 

pelvik taban egzersizi 

yapmalı, dikkatlerini 

dağıtmalı ve acil bir durumun 

azalması halinde normal bir 

tempoda tuvalete gitmelidir 

(B). 

Ib 

Tuvalete gitme 

programı 

[23, 24, 29] 

Tuvalete gitme programı ile hasta 

inkontinansı olmadan idrarını yapar 

ve ıslaklık meydana gelmez. 

2 saatte bir miksiyon ile 

planlanmış tuvalet eğitimi, 

hafif Üİ’si olan kadınlar için 

kullanılması etkili 

olabilmektedir (B) 

  

Ib 

2. Sonuç 

Üİ her yaştaki kadınları etkileyen, çeşitli risk faktörleri olan patolojik bir durumdur. Üİ 

önlenmesinde ve yönetiminde kanıt temelli yaklaşımların etkili olduğu bilinmektedir. Kanıt temelli 

yaklaşımlar, hemşirelik bakımına yön vererek, bakımın kalitesini ve hasta memnuniyetini artırarak 

sunulan sağlık hizmetlerinin standartlaşmasına katkıda bulunur.   
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Abstract: Objective: The aim of this study was to investigate the factors affecting urinary 

incontinence and quality of life during pregnancy. 

Materials and Methods: The study was performed cross-sectionally. The population of the study 

consisted of 30 weeks and over pregnant women who applied to the gynecology outpatient clinics of 

Gazi Yasargil Education and Research Hospital between July 10th and December 31st 2017. The 

sample of the study was consisted of 523 pregnant women with in the 95% confidence interval 

determined by the effect size of 0.3 and 0.05 level of significance. The data were collected by using 

participant information form which was develop the researcher, the Bristol Female Lower Urinary 

Tract Symptoms Index and the Incontinence Quality of Life Scale. The data were collected by face-to-

face interviews by the researcher on random days of the week. Data were analysed by standard 

deviation, using mean, ANOVA, t test in the independent groups Tukey HSD and pearson correlation 

analysis. 

Results: The mean age of the participants was 28.68 ± 6.76 years. It was found that more than half of 

the participants had urinary incontinence and one-third of them had once incontinence per a day 

uttermost. In this study, a significant relationship was found between lower urinary tract symptoms 

and age, educational level, number of pregnancy, gestational week, first birth age, curettage, type of 

delivery, number of vaginal deliveries, labor more than 24 hours, episiotomy and history of 

instrumental delivery, constipation, body mass index before and during pregnancy, smoking during 

pregnancy, consumption of caffeinated beverages before and during pregnancy (p<0.05). However, 

there was no significant relationship between pregnant women's working status, income statue, 

smoking before pregnancy and family history of urinary incontinence (p> 0.05).  

Conclusion: It was determined that more than half of the pregnant women had urinary incontinence 

problems. It was also found that sociodemographic and obstetric characteristics were significant risk 

factors for lower urinary tract symptoms and decreased quality of life as urinary incontinence 

increased during pregnancy. 

Keywords: Pregnancy, urinary incontinence, quality of life, nursing. 
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Özet: Amaç: Araştırma gebelikte üriner inkotinans ve yaşam kalitesini etkileyen faktörleri incelemek 

amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Diyarbakır Gazi 

Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kampüsünde 

kadın doğum polikliniklerine 10 Temmuz-31 Aralık 2017 tarihleri arasında başvuran gebelik haftası 

30 hafta ve üzerinde olan gebeler oluşturmuştur. Örneklemi ise; araştırmaya alınma ölçütlerine uyan, 

yapılan güç analizine göre 0.05 yanılgı düzeyinde, %95 güven aralığında ve 0.3 etki büyüklüğünde, 

evreni temsil etme gücüne sahip 523 gebe kadın oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacı 

tarafından literatürden yararlanılarak oluşturulan katılımcı tanıtım formu, Bristol Kadın Alt Üriner 

Yol Semptomları Ölçeği ve Üriner İnkontinans Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Veriler haftanın 

rastgele günlerinde araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Veriler standart 

sapma, aritmetik ortalama, ANOVA, bağımsız gruplarda t testi,Tukey HSD ve pearson korelasyon 

analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmada gebelerin yaş ortalaması 28.68±6.76 olarak saptanmıştır. Gebelerin 

yarısından fazlasında üriner inkontinans olduğu ve inkontinansı olan gebelerin üçte birinin en fazla 

oranla günde bir kez idrar kaçırdığı saptanmıştır. Araştırmada gebelikte alt üriner yol semptomları ile 

yaş, eğitim düzeyi, gebelik sayısı, gebelik haftası, ilk doğum yaşı, küretaj olma, doğum şekli, vajinal 

doğum sayısı, 24 saatten uzun doğum eylemi öyküsü, epizyotomi ve enstrümental doğum öyküsü, 

konstipasyon, gebelikten önceki ve gebelikteki beden kitle indeksi, gebelikte sigara kullanımı, 

gebelikten önce ve gebelikte kafeinli içecek tüketimi arasında önemli ilişki saptanmıştır (p<0.05). 

Ancak gebelerin çalışma durumu, aylık gelir durumu, gebelikten önce sigara kullanma ve ailede 

üriner inkontinans öyküsü arasında önemli ilişki saptanmamıştır (p>0.05).  

Sonuç: Araştırmada gebelerin yarısından fazlasının üriner inkontinans problemi yaşadığı 

belirlenmiştir. Sosyodemografik ve obstetrik özellikleri ile alt üriner yol semptomları arasında önemli 

ilişki olduğu ve gebelikte üriner inkontinans arttıkça yaşam kalitesinin azaldığı saptanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Gebelik, üriner inkontinans, yaşam kalitesi, hemşirelik 

1. Giriş 

Uluslararası Kontinans Derneği 2002 yılında yaptığı tanımlamada üriner inkontinansı, miktarına 

bakılmaksızın her türlü istem dışı idrar kaçırma durumu olarak belirtmiştir (1). Üriner inkontinans (Üİ) 

kişinin yaşamını fiziksel, sosyal, psikolojik ve seksüel olarak etkileyebilen, utanma duygusuna ve 
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kendine olan güvenin azalmasına neden olabilen, sosyal izolasyona yol açabilen ve ekonomik anlamda 

yük getirip yaşam kalitesini azaltan önemli bir sağlık problemidir (2).  

Üriner inkontinans dünyada; Avrupa kıtasında %1.8−30.5, Amerika kıtasında %1.7−36.4, Asya 

kıtasında %1.5−15.2 sıklıkla görülmektedir (3). Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise kadınlarda üriner 

inkontinans prevelansı %17.6-48.3 arasında değişmektedir (4-6).  

Üriner inkotinansta pelvik taban yapısında ve kaslarında görülen bozukluklar, yaş, obezite, 

kronik konstipasyon, genetik yatkınlık, diabetes mellitus, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, doğum 

sayısının fazla olması, iri bebek öyküsü, sezaryen, pelvik organ prolapsusu, jinekolojik-obstetrik 

cerrahi operasyonlar, çok sayıda düşük yapmış olma, servisit ve vajinit önemli risk faktörleridir (7-8). 

Ayrıca gebelikte kadın vücudunda meydana gelen hormonal veya mekanik değişiklikler pelvik desteğe 

zarar verebilmektedir. Gebelikte büyüyen uterusun karın içi basıncı arttırması sonucu pelvik tabanda 

bulunan organlar aşağıya itilebilmekte ve burdaki kaslarda zorlanma olabilmektedir. Bu zorlanma 

sonucunda üriner inkontinans gelişebilmektedir (9). Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan 

çalışmalarda gebelikte İÜ prevalansı %18.9-75.25 arasında saptanmıştır (10-13). Ülkemizde gebelikte 

üriner inkontinans prevelansı %27-%41.3 arasında farklılık göstermektedir (14-15). 

Literatürde üriner inkontinanslı kadınların, olmayan kadınlara oranla depresyona daha yatkın 

oldukları, daha fazla anksiyete yaşadıkları, öz güvenlerinin daha düşük olduğu ve sosyal 

aktivitelerindeki azalma sonucunda sosyal izolasyona yatkın oldukları belirtilmiştir. Gebelikte 

meydana gelen fiziksel ve hormonal değişiklikler gebenin, fiziksel ve ruhsal yönden etkileyerek yaşam 

kalitesini de düşürebilmektedir (2, 5, 16). Gebelikte görülen bu problemlere inkontinansın da eşlik 

etmesi yaşam kalitesini olumsuz yönde daha fazla etkileyebilmektedir (16). 

Bu araştırma gebelikte üriner inkontinans ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır. 

2. Yöntem 

Araştırmanın evrenini, araştırmanın yapıldığı tarihlerde Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastalıkları Hastanesi kadın doğum poliklinikllerine başvuran gebelik haftası 30 hafta ve üzerinde 

olan 2560 gebe oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini, yapılan güç analizine göre 0.05 yanılgı 

düzeyinde, %95 güven aralığında ve 0.3 etki büyüklüğünde, evreni temsil etme gücüne sahip 523 gebe 

kadın oluşturmuştur. Araştırmada kadın doğum polikliniklerine başvuran ve araştırmaya alınma 

kriterlerini sağlayan gebeler, evrenden olasılıksız rastlantısal örnekleme yöntemiyle örneklem sayısına 

ulaşılıncaya kadar araştırmaya alınmıştır. Araştırmaya alınma kriterleri; tekil gebelik olma, tanı 

alınmış psikyatrik bir hastalığın olmaması ya da psikiyatrik ilaç kullanmama, geçmişte üriner 

inkontinans nedeniyle tıbbi veya cerrahi tedavi almamış olma ve araştırmanın yürütüldüğü tarihte 

üriner sistem enfeksiyonu tanısı almamış olmadır. 

Veriler haftanın rastgele günlerinde araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle 

araştırmacı tarafından toplanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından literatürden 

yararlanılarak oluşturulan katılımcı tanıtım formu, Bristol Kadın Alt Üriner Yol Semptomları Ölçeği 

(BKAÜYSÖ) ve Üriner İnkontinans Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÜİYKÖ) kullanılmıştır.  

Verilerin değerlendirilmesi Statistical Package fort he Social Sciences (SPSS) 20.0 paket 

programı kullanılarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede aritmetik 
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ortalama, bağımsız gruplarda t testi, standart sapma,   ANOVA, pearson korelasyon analizleri ve 

Tukey HSD kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirilmiştir. 

3. Bulgular 

Tablo1: Gebelerin Üriner İnkontinansa İlişkin Özelliklerin Dağılımı 

Üİ’ye İlişkin Özellikler S % 

Gebelikte İdrar Kaçırma   

Evet 275 52.6 

Hayır 248 47.4 

*Gebelikte İdrar Kaçırma Sıklığı (s=275)   

Haftada 1 veya daha az  66 24.0 

Haftada 2-3 kez  78 28.4 

Günde 1 kez  86 31.3 

Günde birkaç kez  45 16.3 

 

* Sadece gebeliğinde idrar kaçıran gebeler cevaplamıştır. 

 

Araştırmada gebelerin %52.6’sının gebelikte idrar kaçırdığı ve en fazla % 31.5 oranla günde bir 

kez idrar kaçırdığı saptanmıştır.  

 

Tablo 2: Gebelerin BKAÜYSÖ Puan Ortalamasınının Sosyo-demografik Özelliklerine Göre 

Karşılaştırılması (S=523) 

 

Sosyo-demografik                                                   

 

Sayı 

  

% 

BKAÜYSÖ 

       
      X ± SS 

 

İstatistiksel Test 

ve Anlamlılık 

Yaş     

≤20   69 13.2   12.26±8.91         F=33.389 

        p=0.001 21-34 336 64.2 17.69±11.59 

≥35 118 22.6 25.66±12.79 

Eğitim Düzeyi     

Okur-Yazar değil 186 35.6 21.03±12.38         F=6.718 

        p=0.001 İlkokul 198 37.8 18.54±13.27 

Lise ve üzeri 139 26.6   16.07±9.85 

Çalışma Durumu     

Çalışıyor   46   8.8 18.78±11.44         t=.008 

Çalışmıyor 477 91.2 18.77±12.34         p=.994 

Aylık Gelir Düzeyi     

Gelirim< giderim 261 49.9 19.11±12.50         F=.2323 

        p=.793 Gelirim =giderim 220 42.1 18.35±12.18 

Gelirim> giderim   42   8.0 18.88±11.30 
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Araştırmada gebelerin %64.2’sinin 21-34 yaş aralığında olduğu ve %35.6’sının okur-yazar 

olmadığı saptanmıştır. Gebeler %91.2 oranla çalışmadığını ve %49.9 oranla gelirlerinin giderlerinden 

az olduğunu belirtmiştir.  

Gebelerin yaş gruplarına göre BKAÜYSÖ puan ortalamasına baktığımızda; 20 yaş ve altındaki 

yaş grubunda olan gebelerin puan ortalaması 12.26±8.91, 21-34 yaş grubu arasındaki gebelerin 

17.69±11.59, 35 yaş ve üzeri yaş grubunda olanların ise 25.66±12.79’dir. Aradaki ilişkinin istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.001). Gebelerin eğitim düzeyine göre 

BKAÜYSÖ puan ortalamasına baktığımızda; okur-yazar olmayan gebelerin BKAÜYSÖ puan 

ortalaması 21.03±12.38, ilkokul mezunu gebelerin 18.54±13.27, lise ve üstü eğitim düzeyine sahip 

olan gebelerin ise 16.07±9.85’tir. Aradaki fark istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur 

(p<0.001).  Farklılığın okur-yazar olmayan gebeler ile lise ve üzerinde eğitim gören gebeler arasında 

olduğu saptanmıştır. Gebelerin çalışma durumuna göre BKAÜYSÖ puan ortalamasına baktığımızda; 

çalışan gebelerin BKAÜYSÖ puan ortalaması 18.78±11.44, çalışmayan gebelerin ise 18.77±12.34’tür 

(p>0.05). Aylık geliri giderinden az olan gebelerin BKAÜYSÖ puan ortalaması 19.11±12.50, geliri 

giderine eşit olan gebelerin 18.35±12.18, geliri giderinden fazla olan gebelerin ise 18.88±11.30’dur. 

Gebelerin aylık gelir durumu ile BKAÜYSÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

saptanmamıştır (p>0.05).  

 

Tablo 3: Gebelerin BKAÜYSÖ Puan Ortalamasınının Obstetrik Özelliklerine Göre 

Karşılaştırılması (S=523) 

 

 

Obstetrik Özellikler 

 

Sayı 

 

% 

 

BKAÜYSÖ 

       

      X ± SS 

 

İstatistiksel Test 

ve Anlamlılık 

*  Gebelik Sayısı     

1 134 25.6   11.75±8.14  

        F=50.571 

        p=0.001 

2   86 16.4   14.44±9.40 

3   74 14.2 16.85±10.94 

4 ve üzeri 229 43.8   25.12±12.5 

β  Gebelik Haftası     

35≤ 139 26.6 16.16±12.16         t=2.952 

36≥ 384 73.4 19.71±12.17         p=0.003 

İlk Doğum Yaşı     

≤ 18 118 32.0 24.53±13.44         F=24.642 

19-25 220 59.6 19.83±12.27         p=0.001 

≥26            31   8.4 19.32±10.03  

Küretaj Olma     

Evet   75 14.3 23.88±13.91         t=3.532 

Hayır 448 85.7 17.91±11.78         p=0.001 

Doğum Şekli     

Vajinal 226 61.2 21.61±13.01         F=7.789 

Sezeryan   57 15.4 15.81±10.34         p=0.001 

Vajinal+Sezeryan   86 23.4 24.08±12.11  

Oral Presentation / Full Text 175



International Health Sciences Conference (IHSC 2019)  

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

**Vajinal Doğum Yapma Sayısı (s=312)     

1   80 25.7 15.20±9.77         F=28.794 

2   75 24.0 19.89±3.03         p=0.001 

≥3 157 50.3   27.05±12.09  

**24 Saatten Uzun Süren Doğum Deneyimi 

(s=369) 

    

Evet 129 35.0   27.75±11.95         t=6.719 

Hayır 240 65.0    18.49±11.9         p=0.001 

**Epizyotomi Uygulaması     

Açıldı 219 59.3   25.47±12.31         t=7.713 

Açılmadı 150 40.7   14.80±10.67         p=0.001 

**Enstrümental Doğum     

Evet 38 10.3  28.95±12.63         t=3.483 

Hayır 331 89.7  21.36±12.57         p=0.001 

 

* Gebelik sayısı ortalaması: 3.79±2.87 (Min:1, Mak:14 

β Gebelik haftası ortalaması: 36.54±2.16 (Min:30, Mak:31) 

** Sadece daha önce doğum yapanlar cevaplamıştır. 

 

Araştırmada gebelerin, gebelik sayısı ortalamasının 3.79±2.87 ve %73.4’ünün 36. hafta ve 

üzerinde gebe olduğu saptanmıştır. Gebelerin %59.6’sı ilk doğum yaşının 19-25 arasında olduğunu 

belirtmiştir. Gebelerin %14.3’ü daha önce küretaj olduğunu, %61.2’si daha önce vajinal doğum 

yaptığını ve %50.3’ü ise 3 ve üzerinde vajinal doğum yaptığını ifade etmiştir. Gebelerin %35’i 24 

saatten uzun süren doğum eylemi öyküsünün olduğunu, %59.3’ü epizyotomi uygulandığını ve 

%10.3’ü daha önce enstrümental doğum yaptığını belirtmiştir.  

Gebelik sayısı bir olan gebelerin BKAÜYSÖ puan ortalaması 11.75±8.14, iki olan gebelerin 

14.44±9.40, üç olan gebelerin 16.85±10.94, dört ve üzeri olan gebelerin ise 25.12±12.5’tir. Aradaki 

ilişkinin istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.001). İlk doğum yaşı 18 

yaş ve altında olan gebelerin puan ortalamasının (24.53±13.44), 19-25 yaş (19.83±12.27) ve 26 yaş ve 

üzerinde olan gebelere oranla (19.32±10.03) daha yüksek olduğu bulunmuştur. Aradaki ilişkinin 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.001). Daha önce küretaj olan 

gebelerin BKAÜYSÖ puan ortalaması 23.88±13.91, küretaj olmayan gebelerin ise 17.91±11.78’dir. 

Aradaki ilişki istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur (p<0.001). Gebelerin doğum 

şekillerine göre BKAÜYSÖ puan ortalamasına baktığımızda; vajinal doğum yapan gebelerin puan 

ortalaması 21.61±13.01, sezeryanla doğum yapan gebelerin 15.81±10.34, hem vajinal hem de 

sezeryanla doğum yapan gebelerin puan ortalaması ise 24.08±12.11 olarak bulunmuştur. Aradaki 

ilişkinin istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.001).  Vajinal doğum 

sayısı bir olan gebelerin puan ortalaması 15.20±9.7, iki olan gebelerin 19.89±3.03, üç ve üzerinde olan 

gebelerin ise 27.05±12.09’dur. Aradaki ilişkinin istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı olduğu 

saptanmıştır (p<0.001). Araştırmada 24 saatten uzun süren doğum deneyimi olan gebelerin 

BKAÜYSÖ puan ortalaması (27.75±11.95) olmayan gebelere göre (18.49±11.9) daha yüksektir. 

Aradaki ilişki istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur (p<0.001). Daha önceki 

doğumlarında epizyotomi uygulanan gebelerin BKAÜYSÖ puan ortalaması 25.47±12.31, 
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uygulanmayan gebelerin ise 14.80±10.67’dir. BKAÜYSÖ puan ortalaması ile epizyotomi uygulaması 

arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.001). Daha önce enstrümetal 

doğum yapan gebelerin puan ortalaması (28.95±12.63) yapmayan gebelere oranla (21.36±12.57) daha 

yüksek bulunmuştur. (p<0.001). 

4. Tartışma 

Araştırmamızda gebelerin yarıdan fazlasının Üİ yaşadığı saptanmıştır. Wesnes ve arkadaşlarının 

Norveç’te 43279 gebe ile yaptığı çalışmada gebelikte Üİ prevelansı %58 olarak bulunmuştur (11). 

Türkiye’de yapılan çalışmalarda Üİ oranı %21-%42 arasında saptanmıştır (14, 15, 17, 18, 19). 

Araştırma bulgumuz Wesnes ve arkadaşlarının çalışma bulgusu ile benzerlik gösterirken, Türkiye’de 

yapılan çalışma bulgularından farklılık göstermektedir. Farklılığın nedeninin ülkemizde yapılan 

araştırmaların gebelik haftasına bakılmaksızın tüm gebelerle yapılmış olması, bizim çalışmamızın ise 

30 ve üzerindeki gebelik haftasına sahip gebelerde yapılmış olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

Çalışmamızda gebelerin üçte birine yakını sıklık olarak günde bir kez idrar kaçırdığını ifade 

etmiştir. Gebelikte, günde bir kez idrar kaçırma oranı, Kocaöz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 

%17.9 (14). Üriner inkontinans gebeliğin erken dönemlerinde başlayıp, prevelansı ve epizyodların 

sıklığı üçüncü trimestra doğru giderek artmaktadır (9). Bulgumuzun Kocaöz ve arkadaşlarının çalışma 

bulgusundan yüksek çıkmasının nedeninin çalışmaların yapıldığı gebelerin, gebelik haftasındaki 

farklılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Araştırmamızda yaş arttıkça gebelerin alt üriner yol semptomlarının arttığı saptanmıştır 

(p<0.001). Literatürde bulgumuza benzer şekilde yaşla beraber Üİ sıklığının arttığı belirtilmektedir 

(11, 13, 14, 17, 18, 19).  

Araştırmamızda gebelerin eğitim düzeyi ile BKAÜYSÖ puan ortalaması arasında önemli ilişki 

bulunmuştur (p<0.001). Okur-yazar olmayan gebelerde daha fazla Üİ görüldüğü saptanmıştır. Oliveira 

ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 8 yıldan az eğitim görmüş gebelerin 8 yıldan fazla eğitim gören 

gebelere oranla Üİ riskinin 3 kat daha fazla olduğu saptanmıştır (20). Terzi ve arkadaşları 18 yaş üstü 

kadınlarla yaptığı çalışmada eğitim düzeyi lise ve üstü olanlarda inkontinans görülme sıklığının 

önemli decede azaldığı saptanmıştır (5). Bulgumuz Oliveira ve arkadaşlarının ve Terzi ve 

arkadaşlarının yapmış olduğu çalışma bulgularıyla paralelelik göstermektedir. 

Çalışmamızda gebelerin çalışma ve aylık gelir durumu ile alt üriner yol semptomları arasında 

önemli ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Araştırma sonuçlarımıza paralel olarak literatürde Üİ 

gelişmesinde çalışma durumu (14, 17, 18) ve aylık gelir (21, 22, 23) ile ilişki bulmayan çalışma 

sonuçları mevcuttur. Bulgumuz literatür ile benzerlik göstermektedir. 

Araştırmamızda gebelik sayısının artmasıyla alt üriner yol semptomlarının da arttığı 

saptanmıştır (p<0.001). Çiftçi ve Günay’ın çalışmasında nulligravida kadınlarda Üİ prevelansı %1 

olarak bulunmuşken ikiden fazla gebelik geçiren kadınlarda %56.3 olarak saptanmıştır (24). 

Bulgumuz Çiftçi ve Günay’ın bulguları ile paralellik göstermektedir. 

Araştırmamızda gebelik haftası arttıkça alt üriner yol semptomlarının da arttığı saptanmıştır 

(p<0.05).  Leroy ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 37. gebelik haftasında olan gebelerde Üİ riskinin 

2.5 kat arttığı bildirilmiştir (25). Dinç’in çalışmasında gebelik haftasıyla beraber Üİ’ın da arttığı 

saptanmıştır (17). Bulgumuz literatürle parelellik göstermektedir. 
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Çalışmamızda ilk doğum yaşı 18 yaş ve altında olan gebelerde alt üriner yol semptomlarının 

daha fazla görüldüğü saptanmıştır (p<0.001). Literatürde ilk doğum yaşı ve Üİ arasında ilişki bulan 

çalışmaların (26, 27) yanı sıra ilişki bulmayan çalışmalar (28, 29) da mevcuttur.  

Araştırmamızda küretaj olma ile alt üriner yol semptomları arasında önemli ilişki olduğu 

saptanmıştır (p<0.001). Brown ve arkadaşlarının çalışmasında önceki düşük ve küretajların gebelikte 

Üİ görülme sıklığını artırdığı saptanmıştır (12). Bulgumuz Brown ve arkadaşlarının bulgusuyla 

benzerlik göstermektedir. 

Vajinal doğum sonrasında mesane boynu yer değiştirebilmekte, levatör ani kasının kuvveti 

azalabilmekte, pudental nöropatiye bağlı parsiyel denervasyon gelişebilmekte ve tüm bunların 

sonucunda Üİ gelişebilmektedir (9). Araştırmamızda vajinal doğum yapma ile alt üriner yol 

semptomları arasında önemli ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.001). Oliveiraa ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada daha önce vajinal doğum yapan gebelerde Üİ riskinin sezeryanla doğum yapan gebelere 

oranla 2.5 kat daha fazla olduğu saptanmıştır (20). Dinç’in çalışmasında daha önce vajinal doğum 

yapan gebelerde sezeryanla doğum yapan gebelere oranla Üİ şikayetinin daha fazla göründüğü 

saptanmıştır (17). Literatürde vajinal doğum ile Üİ arasında ilişki bulan birçok çalışma mevcuttur (5, 

7, 18). Bulgumuz literatür ile benzerlik göstermektedir. 

Çalışmamızda vajinal doğum sayısının artmasıyla beraber alt üriner yol semptomlarının da 

arttığı saptanmıştır (p<0.001). Terzi ve arkadaşlarının çalışmasında 1 veya 2 vajinal doğum yapan 

kadınlarda Üİ sıklığını %43.4 olarak tespit edilirken 3 ve daha fazla sayıda vajinal doğum yapan 

kadınlarda bu oran %68 olarak tespit edilmiştir (5).  

Araştırmamızda 24 saatten uzun süren doğum öyküsü olan gebelerde BKAÜYSÖ puan 

ortalamasının daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.001). Bilgili ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 

24 saatten uzun süren doğum eylemi öyküsünün Üİ görülme sıklığını artırdığını saptamıştır (28). 

Bulgumuz Bilgili ve arkadaşlarının çalışma bulgusu ile benzerlik göstermektedir. 

Epizyotomi perine travmasına neden olabilmekte ve perine travması sonucu Üİ 

gelişebilmektedir (16). Çalışamamızda epizyotomi öyküsü ile alt üriner yol semptomları arasında 

önemli ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.001).  

Araştırmamızda enstrümetal doğum öyküsü ile BKÜYSÖ puan ortalaması arasında önemli ilişki 

saptanmıştır (p<0.001). Baydock ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada forseps kullanımının Üİ riskini 

iki kat arttırdığı saptanmıştır (30). Bulgumuz Baydock ve arkadaşlarının bulgusuna paraleldir.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada gebeler üriner inkontinans probleminin yaygın olduğu, sosyodemografik ve obstetrik 

özellikler ile alt üriner yol semptomları arasında önemli ilişki olduğu ve gebelikte üriner inkontinans 

arttıkça yaşam kalitesinin azaldığı saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre şu önerilerde 

bulunulabilir; 

✓ Başta hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarında gebelikte üriner inkontinans ile ilgili farkındalık 

oluşturulması, 

✓ Hemşirelerin üriner inkontinansı olan gebelere risk faktörlerini önlemeye yönelik eğitim vermesi 

(sigaradan, kafein içeren içeceklerden uzak durmaları, fazla kilo almaktan kaçınmaları vb.)  

✓ Şiddetli üriner inkontinans problemi olan gebelerin sağlık kuruluşlarına başvurmalarının sağlanması. 
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Abstract: 

Hands on training which is an important part of nursing education, is the use of theoretical knowledge, 

skills and concepts in practice by students. They contribute to the Professional development of students 

through their experiences in the clinical learning environment. Instructors are primarily responsible for 

practical learning in nursing schools. However, as a result of inadequate number of the instructors and 

the increase in the number of students, mentors are needed to study with students in the clinical learning 

environment. Mentorship programs in nursing education contribute to career development, increasing 

Professional knowledge level and Professional socialization. The main purpose of these mentors is to 

contribute career development and to gain skills. The concept of mentorship is generally defined as a 

wise and reliable advisor or teacher who meet the current needs or future needs of another person. In 

mentorship, it is aimed to match experienced persons with less qualified individuals to achieve the 

targeted results. In recent years mentoring has been adopted in nursing education. Clinical mentoring 

provides continuous support to students in practice and functions as a professional role model. The 

mentorship program in nursing education should have specific objectives, a coordinator, process 

expectations and evaluation criteria. A suitable mentor should be also selected for this program in terms 

of education and qualification. Clinical mentors need to be able to effectively communicate with 

students, to give positive feedback, and to establish empathy. The attitudes, experiences and knowledge 

of mentors affect nursing students and help them to accomplish nursing applications. In conclusion, 

clinical mentors support nursing students in practical learning in nursing education for skill acquisition 

and professional development. 

Keywords: nurse, education, mentorship 
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Özet: 

Hemşirelik eğitiminin önemli bir parçası olan pratik öğrenme, öğrencilerin derslerde teorik olarak 

edindikleri bilgi, beceri ve kavramları uygulamada kullanılmasıdır. Öğrencilerin klinik öğrenme 

ortamında edindikleri deneyimler ile mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar. Hemşirelik 

okullarında pratik öğrenmeden öncelikli sorumlu olan öğretim elemanlarıdır. Ancak öğretim elemanın 

sayısal yetersizliği ve öğrenci sayısındaki artış sonucu klinik öğrenme ortamında öğrencilerle birlikte 

çalışacak mentorlere gereksinim duyulmuştur. Hemşirelikte eğitiminde mentorluk programları ile 

öğrencilere kariyer geliştirme, mesleki bilginin artırılması ve mesleki sosyalleşmenin katkı 

sağlanmaktadır. Bu mentorlerin temel amacı kariyer gelişmek ve beceri kazandırmaktır. Genel olarak 

mentorluk kavramı, bir başkasının ihtiyaçlarını veya gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak bilge ve 

güvenilir bir danışman veya öğretmen şeklinde tanımlanır. Mentorluk uygulaması ile hedeflenen 

sonuçları elde etmek için az vasıflı bireylere deneyimli bir kişinin eşleştirilmesidir. Son yıllarda hemşire 

eğitiminde mentorluk benimsenmiştir. Klinik mentorluk uygulamada öğrencilere sürekli destek sağlar 

ve profesyonel bir rol modeli olarak işlev görür. Hemşirelikte eğitiminde mentorluk programın belirli 

hedefleri, bir koordinatörü, sürece ilişkin beklentileri ve değerlendirme kriterlerinin olması 

gerekmektedir. Ayrıca bu programa eğitim ve nitelik yönünden uygun bir mentor seçiminin yapılması 

gerekmektedir. Klinik mentorların öğrencilerle etkili iletişim kurabilme, olumlu geribildirim verebilme, 

empati kurabilme gibi özeliklerinin olması gerekmektedir. Mentorların tutumları, deneyimleri ve 

bilgileri hemşirelik öğrencilerini etkiler ve hemşirelik uygulamalarını başarı ile tamamlamalarına 

yardımcı olur. Sonuç olarak, hemşirelik eğitiminde pratik öğrenmede klinik mentorların öğrenci 

hemşireleri beceri kazandırma ve mesleki gelişim için desteklemektedirler.  

Anahtar sözcükler: hemşire, eğitim, mentorluk 

 

1. Giriş 

Son yıllarda yaşanan bilgi teknolojilerindeki değişim ve gelişim kendisini sağlık alanında da 

göstermektedir. Sağlık alanındaki bu değişim ve gelişmeler ile birlikte öğrenci sayısının artması, 

öğretim elemanın sayısal yetersizliği sonucu hemşirelik eğitiminde amaçlanan pratik öğrenme çıktıları 

için okul-klinik işbirliği çerçevesinde hemşirelerin rolünde farklılıklar yaratma ihtiyacı ortaya çıkmıştır 

[1,2]. Pratik öğrenme, hemşirelik eğitiminin önemli bir parçası olup ve öğrenci değerlendirmenin 

yaklaşık% 50'sini oluşturmaktadır.  Ancak pratik öğreniminin niteliği net bir şekilde belirtilmesine 

rağmen ve klinik ortamlarda öğrenciler farklı şekilde değerlendirilmektedir. Klinik ortamda, öğrenci 

hemşireleri desteklemek ve onları pratik öğrenme çıktılarına göre değerlendirmek gerekmektedir. Bu 
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nedenle klinik ortamda öğrenci hemşirelereyol gösterici, katkı sağlayıcı, öğreten, gerektiğinde geri 

bildirimde bulunan, deneyim ve bilgisini paylaşan hemşirelere; yani mentorlere gereksinim 

duyulmaktadır [2,3,4]. 

Mentorluk, kavram olarak M.Ö 1200'de Yunan mitolojisine dayanmakta ve adını İthaca Kralı 

Odysseus’un arkadaşı Mentor’dan almaktadır. Mentor’a Ithaca Kralı Odysseus’un savaşa gittiği zaman 

evini ve varisi olan Telemachus’u güvenilir bir arkadaş olarak ona emanet etmiştir. Mentor’un görevi 

Telemachus’u eğitmek, bilgilendirmek ve kral olarak yetiştirmektir [4]. Mentor, Telemachus’un 

öğretmeni ve güvenilir bir akıl hocası olarak yıllarca bu görevi yapmıştır. Genel bir tanım olarak 

mentorluk, yaşlı ve deneyimli bir mentor ile kariyerini geliştirmek isteyen genç ve deneyimli olmayan 

bir mentee arasındaki ilişkidir [3,5].  

Mentorluk kavramı yıllar içinde netlik kazanmış ve mentorluk ilişkisi diğer çeşitli kişisel 

ilişkilerden ayrılmaya başlamıştır [3,4,6]. Öğrenme, büyüme, gelişme gibi çeşitli alanlarda 

kullanılmasına rağmen mentorluk ilişkisi, bireyin gelişimini ve olgunlaşmasına odaklanan ilişki şeklidir 

[6,7]. Mentorluk; danışman, destekleyici, öğretmen, koç, rol model ve rehber görevleri de olan ilişkiler 

bütünü olarak tanımlanmaktadır [8,9].  

Mentorluk, eğitim ile yaşam deneyimi arasında ilişki kuran bir süreçtir [4,10]. “Mentorluk” 

kavramı bireylerde var olan potansiyeli ortaya çıkaran, güçlü ve zayıf yönlerini fark etmesini sağlayan, 

motivasyonuartıran, bireysel gelişim aşamalarını hızlandıran, zorluklarla mücadele etmeyi öğreten, 

bireyi risklerden koruyan bir anlayışı şekli olarak tanımlanmaktadır [4,9]. Mentorluk, bir öğreten ile bir 

öğrenen arasında gerçekleşen bir ilişki olarak tanımlamaktadır. Bu ilişkide hedef, öğrenenin kişisel, 

mesleki ve kariyer gelişiminde sürekliliği sağlamaktır [10, 11].Mentorluk, aylar ya da yıllarca devam 

edebilen bir süreç olarak tanımlanmakta olup dört aşamadan oluşmaktadır. Başarılı bir mentorluk süreci 

aşamaları; 

 Başlatma: Mentor ve danışanın tanışma ve güven verici ilişki kurduğu aşama olarak 

tanımlanmaktadır. Mentor görüş ve deneyimlerine ihtiyaç duyulmasından danışan ise deneyimli 

bireylerin kendilerine önem vermelerinden mutluluk duymaktadırlar [12,13]. 

 Yetiştirme: Bilgilerin paylaşıldığı, sorunların çözüldüğü,  kararların tartışıldığı aşama olarak 

tanımlanmaktadır. Mentor ve danışan arasında ilişkide denge ve memnuniyet artar, uygulamaya 

yönelik hedefler oluşturulur.  

 Ayrılık: Mentor ve danışanın arasında ilişkiye ihtiyaç duyulmadığı ve sonlandığı aşama olarak 

tanımlanmaktadır [14, 15]. 

 Yeniden tanımlama: Mentor ve danışanın arasındaki ilişkinin olgunlaştığı, dostluk ve 

arkadaşlıkilişkisinin kurulduğu aşama olarak tanımlanmaktadır. Mentorde başarılı bir şekilde 

yetiştirdiği bireyle gurur duyma danışanda ise mentore karşı saygı ve minnet duygusu geliştiği 

aşamadır [15, 16].  
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Bir bilim ve meslek olarak hemşirelik teori ve pratik eğitimin arasındaki ilişki ile karakterizdir. 

Mentorluk kavramı, 1980’li yıllarda Kuzey Amerika’da ilk kez hemşirelikte literatüre girmiş ve daha 

sonra Birleşik Krallık’ta diploma düzeyinde ele alınmış, 1990'lı yıllarda ise pratikte öğrenimindeki temel 

sorumluluk öğretmenlerden klinik uygulayıcılara geçmiştir [15,16]. Ülkemizde mentorluk sistemi 

uygulayan sayılı hemşirelik okulları bulunmaktadır. Hemşirelik okullarında klinik eğitimden öncelikle 

sorumlu olan öğretim elemanları olup öğretim elemanları klinik uygulamalar süresince öğrencilerle 

birlikte çalışmaktadır [1,3]. Öğretim elemanları, klinik ortamda hemşirelik bakımını planlarken 

öğrencilere rehberlik eder, hastalarla nasıl iletişim kurulacağını ve klinik becerilerin nasıl 

uygulayacağını öğretmektedirler [3,16]. Klinik hemşireler klinik ortamda öğrenimden doğrudan 

sorumlu olmasalar da öğrenciler hemşirelerin hastalarla olan iletişimini ve klinik becerileri 

gözlemleyerek deneyim kazanmaktadırlar.   

Mentorluğun öğretme, koçluk, koruma gibi kariyer işlevi, rol model olma, danışmanlık gibi 

psikososyal işlevleri vardır [17,18]. Bu işlevlerin öğrenciye rehberlik etme ve başarıyı kolaylaştırma, 

duygusal destek sağlama, kendine güven duygusu oluşturma ve öğrencinin başarılı olması ve stresle 

başa çıkmasını sağlar [9,16].  

Hemşirelikte uygulanan mentorluk programları, belirli hedeflere ulaşmak, işlemleri denetlemek 

ve gelişmeyi değerlendirmek için bir koordinatöre sahip olmak üzere tasarlanmıştır ve sınırlı bir süresi 

olan programlardır [14,17]. Bu programın belirli hedefleri, bir koordinatörü, sürece ilişkin beklentiler 

ve değerlendirme kriterleri vardır. Ayrıca bu programa eğitim ve nitelik yönünden uygun bir mentor 

seçiminin yapılması gerekmektedir. Mentor aynı kurum ya da farklı kurumda görev yapabilmektedir. 

Mentor ile danışan arasındaki ilişki rastlantısal ve kendiliğinden gelişmemektedir. Mentor, genelde 

danışandan daha büyük olup grup içinde gücü ve statüsü yüksek olan kişidir.  Mentorluk sürecinde 

önemli olan mentor ve danışanın istekli olması, kurum tarafından bu sürecin desteklenmesidir. 

Hemşirelik öğrencilerine, programlarının süresince klinik bir rehber ile birlikte klinik ortamda 

uygulama yaptırılır. Mentor, hemşirelik öğrencisinin öğrenmesi için önemli olup öğrenci ile mentor 

arasında ilişkinin kurulması ve öğrenim çıktılarına yönelik öğrenme sağlamaktadır [10,14]. Klinik 

ortamda öğrencinin öğrenmesi için en etkin kişiler olarak tanımlanan eğitmenlerin öğrenci ile arasındaki 

ilişkinin öğrencinin öğrenme sürecini ve deneyimlerini etkilemektedir. Eğitmenler ve öğrenciler 

arasında kurulan olumlu ilişkiler öğrencinin problem çözme becerilerini ve gelişimini, klinik ortamdan 

memnuniyeti, klinik performansı, öğrenme motivasyonunu arttırır ve kaygıyı azaltır [9,15]. Ayrıca 

eğitmenlerin öğrenciler için uygun klinik ortam oluşturmada önemli bir rolle sahiptirler. Öğrencinin 

öğrenmesine katkıda bulunan diğer bir faktörde eğitmenlerin klinik ortamda doğru geri bildirimde 

bulunmasıdır.  

Literatür incelendiğinde öğrencinin motivasyonunu, katılımını, özgüvenini, iletişimini ve 

öğrenmeye yönelik sorumluluklarını geliştirmek için mentorluk programlarını kullanıldıkları 

belirlenmiştir [1,3,15,18]. Ancak mentorluk programlarının etkinliğini mentorun uygunluğu, kendine 
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güveni ve rol model olmaya istekli olması etkilemektedir. Rastgele seçim mentorluk programını 

olumsuz yönde etkileyebilir. Yapılan çalışmalarda mentorluk programlarının öğrencinin başarı oranını 

arttırdığı, mesleki sosyalleşmeyi arttığı, özgüvenini arttırdığı, endişe ve stresi azalttığı belirlenmiştir 

[14,15]. Mentorluk programlarının, öğrencilerin akademik başarılarına ve psikososyal gelişimlerine 

katkı sağlamaktadır.   

 

2. Sonuç 

Sonuç olarak hemşirelikte uygulanan mentorluk programları, klinisyenin öğrenci desteği ve 

rehberliği sağlamadaki rolü ile ilgili olup uygulamanın öğrenilmesi, öğretilmesi ve değerlendirilmesi ile 

ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.  Aynı zamanda bu programlar, hemşirelik eğitiminin okul-klinik 

arasındaki boşluğu azaltmaktır. Mentorluk programlarının uygulandığı öğrencilerin duyduğu 

memnuniyet, mentor rolünün yeniden şekillendirilmesi, güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini 

göstermektedir.  
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Abstract: 

Purpose: It has been detected that the scantiness of the interstitial cells of Cajal (ICC), which are known 

as intestinal 'intrinsic pacemaker', is related to motility disorders. In the current study, we aimed to 

evaluate the number and density of ICCs in the fetal rat esophagus using rat model of adriamycin-EA 

(esophagus atresia). Materials and Methods: Primigravida female Wistar albino rats (200-250 g) were 

used in the study. Rat fetuses were divided into three groups. The first group was the control group 

includes normal rat fetuses which did not undergo any intervention. The second group was the 

adriamycin group without EA whereas the third group was the adriamycin group with EA. Four doses 

of adriamycin, 2 mg/kg each, were injected intraperitoneally to the adriamycin group rats between the 

6 and 9 days of gestation.  The presence of ICCs in esophagus of the rat fetuses was checked by using 

an immunohistochemistry technique (c-kit, CD117). The average numbers of ICCs were calculated by 

microscopic evaluation by using a visual scoring system (from 1 to 3). Results: When we evaluated the 

fetuses with an immunohistochemical technique, we observed that both the number and the distribution 

of ICCs were significantly lower in a group with atresia compared to the other group without atresia (P 

< 0.05). Conclusions: According to our results, the decline in the ICCs in rat fetuses with EA can be 

associated with the esophagus motility disorder that can be observed in patients upon EA/TEF 

(tracheoesophageal fistula) repair. 

Keywords: Esophageal atresia; interstitial cells of Cajal; c-kit 

 

1. Introduction  

The current treatment approach for esophageal atresia (EA) and tracheoesophageal fistula (TEF) 

is esophago-esophagostomy [1]. The motility problems in the patients who underwent an esophageal 

atresia repair can appear during postoperative period and 60-90% of the patients suffer from dysphagia, 

vomiting and gastroesophageal reflux disease (GERD) depended on the motility disorder [1-4]. It was 
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determined that the motility disorders seen in the patients with esophageal atresia may result from 

primary malformation of the neural structures or neural tissue injuries secondary to atresia repair [5-7]. 

The control of the esophageal motility is provided by the intrinsic and extrinsic innervations of 

the esophagus that regulate the muscle activity [8,9]. It has been believed that the interstitial cells of 

Cajal (ICCs) have critical roles in intrinsic innervations of the gastrointestinal system [10]. Distribution 

and maturation of the intrinsic pacemaker cells are determined as abnormal in some gastrointestinal 

system diseases related to peristalsis and motility disorders [11-15]. It is likely to be seen a relation 

between the density of ICCs and esophageal dismotility in the patients operated for EA. 

The development of EA/TEF in rat fetuses has been observed experimentally when adriamycin 

that is known to have a teratogenic effect, was given to pregnant rats [16,17]. In the current study, we 

aimed to evaluate the number and density of ICCs in the fetal rat esophagus using adriamycin-induced 

EA rat model. 

 

2. Material and Method  

All procedures involving animals were reviewed and approved by The Institutional Ethics 

Committee for Animal Experiments. The animal protocol was designed to minimize pain or discomfort 

to the animals. This study was conducted in the Experimental Animal Department and Pathology 

Department of Dokuz Eylül University. 

 

2.1. Animal model 

Primigravida female Wistar albino rats, weighing 200-250g, kept on standard laboratory chow 

and with free access drinking water and eating food, were used throughout the experiments. Couples 

were kept together for 24 hours. After mating, the female rats that had the vaginal plate plaque and 

sperm in their vaginal smears were accepted as the #0 day of their pregnancy and they were included in 

the study. The pregnant rats were kept in plastic bathtubs in laboratories in which the humidity and the 

temperature were controlled. The rats were housed in separate cages with controlled temperature (23°C), 

humidity (50%) and 12 hour light/dark cycle. 

In this study, 2 main groups were created. These are the control group and the adriamycin 

groups. The control group includes normal rat fetuses that did not undergo any intervention. The 

adriamycin groups included two subgroups; with EA and without EA groups. Four doses of adriamycin 

(Adriblastina; Deva, Istan-bul, Turkey), 2mg/kg each, were injected intraperitoneally to the adriamycin 

group rats between the embryologic day (E) E6 and E9 days of gestation. 

 

2.2. Tissue Handling 

At the E20, all dams were general anesthesia (pentobarbital 50 mg/kg body wt intraperitoneal 

injection) with ether and the surviving fetuses were harvested by cesarean section, then the dams were 

euthanized by cervical dislocation and the rat fetuses were killed by decapitation. Then, the fetuses were 

dissected under the microscope with x10 magnification and the fetuses in the adriamycin group were 

divided into two groups; fetuses with EA and fetuses without EA. The fetal distal esophagus was 

dissected starting from the gastroesophageal junction up to the tracheal bifurcation region and harvested. 

A full-thickness biopsy from the lower one third of the esophageal tissue was obtained from the fetuses 

of all groups. The study continued until we obtained 7 fetuses in each group.  
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2.3. Tissue preparation and immunohistochemical staining  

The 4 μm sections were obtained from the tissues. They were embedded into the paraffin blocks 

and incubated 48 h in the Bouin’s solution for the histopathological examination. The sections were 

deparaffinized with xylene. The dehydration of the sections was performed with alcohol (1x5 min). The 

samples were boiled in the microwave oven (56˚C, 5 min) in ethylene-diamine-tetraacetic acid (EDTA) 

buffer in order to expose the antigen. The samples were treated with polyclonal primer antibody (A4502: 

CD117, c-kit, DAKO, California, USA) at 1:100 dilution at room temperature for 45 min. Then, the 

chromogenic material with peroxidase and the labeled secondary antibody (ACT500: DAB 

Chromogen/Substrate Kit, Scy-Tek, Utah, USA) was applied to the samples. Upon waiting 20 min at 

room temperature, the emergence of the brown color was considered as positive staining. The 

counterstaining of the samples was performed with Hematoxylineosin for the morphological evaluation. 

ICCs were evaluated morphologically as a result of microscopic observations by staining the cells with 

Hematoxy-lin-eosin. The c-kit (CD117) positive cells were detected in all groups according to the 

immunohistochemical findings. 

Under x40 magnification light microscope, ICCs were counted in 10 different microscopic sites 

which were selected randomly by the pathologist and expressed as count per unit area (100 μm2). The 

pathologist was blinded with respect to experimental groups when preparing and evaluating the 

specimens. Morphological differences were used to distinguish the ICCs from the mast cells. The 

counting results of the ICCs were scored from 1-3, according to the average number of ICCs. The scoring 

system was as follows: score 1= if cell count is between 0 and 2, score 2= if cell count is 3 or 4, Score 

3= if cell count is more than 4 (Table1).  

 

Table 1: The visual scoring system for the evaluation of the ICC distributions in fetal rat esophagus 

Visual scoring system 

Score 1= if cell amount is between 0-2  

Score 2= if cell amount is between 3-4  

Score 3= if cell amount is more than 4 

 

2.4. Statistical analysis 

 The statistical differences between the groups were evaluated by using chi-square and Kruskal-Wallis 

test. The p-value less than 0.05 were considered as statistically significant. 

 

3. Results 

3.1. Macroscopic observations 

 In this study, 28 fetuses was obtained from 5 pregnant rats in which there were one pregnant 

rat in the control group and four pregnant rats in the adriamycin group. Seven fetuses were obtained in 

the control group. In the adriamycin group, EA and distal TEF (Type C) were determined in 10 (47%) 

out of 21 fetuses. Seven fetuses from each group were included to the study. In the adriamycin group, 

three out of 10 fetuses with EA, and four out of 11 fetuses without EA in which did not obtained 

convenient esophageal tissue were excluded from the study. Biopsy specimens could only be obtained 
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from the distal esophagus, since the proximal esophagus was embedded in the neck and it was not 

technically possible to obtain a proper tis-sue for biopsy. Therefore, tissue samples were taken from the 

1/3 distal esophagus of the control and experimental group fetuses without EA and the distal esophagus 

of the fetuses with EA (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Type-C esophageal atresia in rat fetuses, tracheoesophageal fistula (black arrow), 

gastroesophageal junction (gray arrow) 

3.2. Changes in the number and density of ICCs  

The ICCs score distributions of fetuses were as follows: the score 2 was (28%) in 2 fetus and 

score 3 was (72%) in 5 fetus of the control group whereas the score 1 was  (14%) in 1 fetus, score 2 was 

(43%) in 3 fetus and score 3 was (43%) in 3 fetus of the adriamycin group without EA. There was no c-

kit (-) sections in the both control and adriamycin group without EA. In the adriamycin group with EA, 

the score 1 was  (72%) in 5 fetus, score 2 was (14%) in 1 fetus and score 3 was (14%) in 1 fetus (In the 

adriamycin group with EA, there were 3 sections which were stained c-kit (-) (Figures 2-4). 
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Figure 2: ICCs were not observed between muscles of the esophageal tissues in the rat fetuses with EA, 

while there are many mast cells staining c-kit positive (c-kit, x40) 
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Figure 3:  C-kit (CD117) positive ICCs (arrow) in intermuscular area of the fetal rat esophagus in the 

control group (c-kit, original magnification 40X) 

 

 

Figure 4: c-kit (+) ICCs (arrow) in the rat fetus esophagi of the adriamycin group without EA in the 

intermuscular area (c-kit, original magnification 40X) 
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When the ICCs scores of each group were evaluated, we have found that there was a marked 

reduction curve of ICCs distribu-tion of the group with EA (p < 0.05). When we compared the control 

group and the group without EA, there was no statistically significant difference between them regarding 

the ICCs scores distributions (p > 0.05) (Table 2).  

 

Table 2: The visual scores of the interstitial Cajal cells distribution in fetuses  

Goups 
Score 1 

(n) 

Score 2 

(n) 

Score 3 

(n) 

Control   2* 5 

EA atresia (-)†  1 3 3 

EA atresia (+) * 5 1 1 

Esophageal atresia (EA) 

† p = 0.427 when the atresia (-) group compared with control group  

* p = 0.018 when the atresia (+) group compared with control group  

 

4. Discussion  

ICCs had been first described in the gastrointestinal tract that was thought to be originating from 

the precursors of the smooth muscle cells serving as a pacemaker to initiate peristalsis [10]. ICCs in the 

gastrointestinal system are located in the myenteric plexus, inside the circular muscle layer and between 

the muscle fibers on the gut wall [10]. Intrinsic pacemaker cells included ICCs maintain an electrical 

activity for the peristaltic waves [10]. ICCs are important cells for organs with peristaltic function. ICCs 

produce signals for rhythmic contractions and their absence is associated with peristaltic dysfunction. 

ICCs show c-kit positivity by means of tyrosine kinase surface receptors which can be stained with c-

kit antibodies [18]. Peristaltic dysfunction is closely related with the aplasia, hypoplasia or dysplasia of 

these cells. ICCs have been shown to be absent or decreased in some gastrointestinal system diseases 

related to peristalsis and motility disorders such as Hirschsprung’s disease, neuronal intestinal dysplasia, 

infantile hypertrophic pyloric stenosis [11-15,19]. It is demonstrated that a remarkable decrease of ICC 

in small bowel wall of patients with intestinal atresia [14,15]. 

  It is reported in some studies that esophageal motility failure in EA is associated with the neural 

damage due to operation, anatomical branching defects of the vagus nerve and Auerbach plexus 

hypoplasia [5-9,20,21]. The motility defects seen in the esophagus of EA-TEF cases, in which surgical 

dissection is limited at the lower esophagus, strongly suggests that the motility problems may result 

from the innervation deficiency of the esophagus [22]. Additionally, the detection of the irregular 

peristaltic pattern and accompanying GERD before the corrective operation in isolated TEF cases is also 

showed that innervation defects of the esophagus may be congenital [23]. 
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It has been recently stated that ICCs are closely contact with smooth muscle cells and nerve 

endings [10,18]. Thus, it is possible that ICCs numbers and the distributions may also be af-fected in 

the EA in which smooth muscle structure is disrupted congenitally. 

After the animal models of EA were described, several studies have been conducted regarding 

the pathophysiology of the EA [8,9]. Romeo et al [20] have showed that a decline in the relaxation 

response in the lower esophageal segments of the babies who had not surgery for EA with manometer 

in the newborn period. In an experimental EA rat model, Turgay et al [24] have showed a decline in the 

relaxation response in the lower esophageal segments of the rat fetuses with adriamycin induced EA. 

However, there is no data about the relation between the ICCs and the insufficient esophageal relaxation 

response in EA. Midrio et al [25] have performed a post-mortem study investigating the ICCs numbers 

and distributions in the esophagus of the babies with EA. They have found that the density of the ICCs 

was significantly decreased in the biopsy samples obtained from both distal and proximal segments of 

the atretic esophagus [25]. 

In the current study, we have found that ICCs numbers and densities significantly decreased in 

the rat fetuses with EA compared to the fetuses without EA. These findings support the idea that ICCs 

density may be congenitally abnormal in EA. We conclude that a decline in the ICCs density may 

negatively affect the esophageal peristaltic activity in the EA by decreasing the relaxation response in 

the smooth muscle tissue. This may be related to dismotility seen in the operated esophagus due to EA 

and TEF. 

In conclusion, the scarcity of the ICCs in EA may result in the esophageal motility problems 

with different clinical findings observed after the operation. Nevertheless, further histological and 

physiological studies should be done to determine the relation between the absence of ICCs and 

esophageal peristalsis disorders. Additionally teratogenic effects of adriamycin on the fetal esophagus 

should also evaluated. 
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Abstract: 

Purpose: In this study, we presented the characteristics and emergency management of  tire blast injury.  

Methods: 24-year-old car tire repair man was brought to the emergency room because of the explosion 

of truck tire inflating. Physical examination was tenderness in the right shoulder and laceration of the 

skin. There was a decrease in respiratory sounds in the right hemithorax. The other system examination 

was normal. Computed tomography is showed ,  pneumothorax, hemothorax, pneumomedastinum in 

right hemithorax  and there is right scapula fracture. A thorax tube was inserted into the right 

hemithorax. The right velpeau bandage was performed. 

Results and Conclusion: Large tire blasts cause high energy injuries due to airwaves. In the emergency 

department, is required a multi-disciplinary approach such injuries  as in high-energy traumas. 

 

Keywords: Tire blast, emergency room, high-energy trauma. 
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Özet:  

Amaç: Bu çalışmada lastik patlaması sonucu oluşan yaralanmanın özellikleri ve acil yönetimini sunduk. 

Gereç ve Yöntem: Araba lastiği tamirciliği yapan 24 yaşında erkek kamyon lastiğini şişirirken 

patlaması nedeniyle Acil servise getirildi. Fizik muayenede  sağ omuzda hassasiyet ve ciltte laserasyon 

vardı. Sağ hemitoaksta  solunum seslerinde azalma vardı. Diğer sistem muayenesi doğaldı. Bilgisayarlı 

tomografi görüntülemesinde sağ hemitoraksta  pnomotoraks, hemotoraks, pnomomedastinum ve sağ 

skapulada parçalı fraktürü vardı. Hastaya sağ hemitoraksa toraks tüpü takıldı. Sağ velpo bandajı 

yapıldı. Analjezisi sağlandı. Takibinin beşinci gününde şifa ile taburcu edildi. 

Bulgular ve Sonuç: Büyük Lastik patlamalarında hava  dalgasına bağlı yüksek enerjili yaralanmalar 

olur. Acil serviste bu tür yaralanmalara yüksek enerjili travmalarda olduğu gibi multi disipliner bir 

yaklaşım gerekir. 

 

Anahtar Sözcükler: Lastik patlaması, acil servis, yüksek enerjili travma. 

 

1. Giriş: 

Patlama yaralanmaları yaygın olarak; bomba patlaması, terörist patlamalar, endüstriyel 

patlamalar ve evde olan patlamalardır. Lastik patlamasına bağlı  yaralanma olguları ise nadir görülür[1].  

Patlama yaralanmaları genelde dört mekanizma ile açıklanır: 1) Primer blast yaralanması; blast dalgası 

nedeniyle timpanik membran rüptürü ve blast akciğeri yaralanması olur. 2) Sekonder blast veya patlayıcı 

yaralanma; doğrudan parçacıklarla olan yaralanmalar olup genelde penetrandır. 3) Üçüncül blast veya 

patlayıcı yaralanma;çevre yapıları ve kurbanı yerinden eder, genelde künt yaralanmalardır. 4) Dördüncül 

patlama yaralanmaları yanık, toksin, inhalasyon ve radyasyon kontaminasyonu ile olur[2]. Lastik 

patlamalarında ise dördüncül patlama yaralanmaları görülmez. Bu çalışmada araba lastiği patlaması 

sonucu oluşan yaralanmanın özellikleri ve acil yönetimini sunduk. 

 

2. Yöntem ve bulgular : 

Araba lastiği tamirciliği yapan 24 yaşında erkek hasta lastik patlaması yaralanması nedeniyle Acil 

servise getirildi. Hasta kamyon lastiğini şişirirken patlaması nedeniyle yaralanmış. Hasta geldiğinde 

bilinç açık, oryante, koopre  ve glaskov koma sıkalası 15 idi.  Nabız 80/dk, tansiyonu 131/64, oksijen 

satürasyonu  82 idi. Sağ omuzda hassasiyet ve ciltte laserasyon vardı. Sağ hemitoaksta  solunum 

seslerinde azalma vardı. Diğer sistem muayenesi doğaldı. Hastaya 3L/s nazal oksijen verildi. Hastaya 

çift damar yolu açıldı, 100ml/s izotonik sıvı başlandı. Tetanoz aşısı yapıldı. Bilgisayarlı tomografi 

görüntülemesinde sağ hemitoraksta  pnomotoraks, hemotoraks, pnomomedastinum ve sağ skapulada 

parçalı fraktürü vardı (Resim 1). 
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Hastaya sağ hemitoraksa toraks tüpü takıldı. Sağ velpo bandajı yapıldı. Hastaya 100ml/s izotonik 

sıvı, seftriakson 1gr 2*1, tramadol hidroklorür 100 mg 2*1, 3L/s nazal oksijen verilerek acil serviste 

izlendi. Acil serviste kaldığı süre boyunca hemoglobin değerlerinde düşme olmayan ve ek patoloji 

gelişmeyen hasta yoğun bakıma transfer edildi. 

 

Resim 1: Toraks bigisayarlı tomografisi; sağ hemitoraksta  pnomotoraks, hemotoraks, 

pnomomedastinum ve sağ skapulada parçalı fraktür. 

 

3. Sonuç:   

Patlama yaralanmalarında radyasyon, kimyasal yaralanmalar ve yanık gelişirken, lastik 

patlamalarında bu yaralanmalar meydana gelmez. Ancak hava dalgasına bağlı yüksek enerjili 

yaralanmalar olabilir. Acil serviste bu tür yaralanmalara yüksek enerjili travmalarda olduğu gibi multi 

disipliner bir yaklaşım gerekir. 

 

4. Kaynaklar: 

 

[1] Hayda, R., Harris, R.M., Bass, C.D., Blast injury research: modeling injury effects of landmines, 

bullets, and bombs. Clin. Orthop. Relat. Res. Vol. 422, pp.97–108, 2004. 

[2] Mathews Z.R., Koyfman A. Blast İnjurıes. The Journal of Emergency Medicine.  Vol.49(4), 

pp.573–587,2015. 
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A RARE CAUSE OF ABDOMINAL PAIN IN EMERGENCY DEPARTMENT: MEDIAN 

ARCUATE LIGAMENT SYNDROME 

Mustafa İçer 

Emergency Department, Dicle University, Diyarbakır, Turkey, drmicer@gmail.com 

Abstract: 

Purpose: Median arcuate ligament syndrome occurs as a result of compression of the celiac artery by 

the median arcuate ligament. In this study, we present the clinical features of median arcuate ligament 

syndrome and its diagnosis in the emergency department. 

Methods: A 27-year-old female patient presented to the emergency department with epigastric 

abdominal pain. The patient had a history of recurrent abdominal pain for 4 years. The patient's vital 

signs and previous assays were normal. Median arcuate ligament syndrome was considered after the 

exclusion of possible causes of abdominal pain.  

Results and Conclusion: Median arcuate ligament syndrome, a rare cause of abdominal pain, should 

be considered as an exclusion diagnosis in cachectic female patients with chronic abdominal pain. 

Keywords: Median arcuate ligament syndrome, Celiac artery compression syndrome, abdominal pain, 

emergency department. 
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ACİL SERVİSTE KARIN AĞRISININ NADİR BİR NEDENİ: MEDİAN ARKUAT 

LİGAMENT  SENDROMU 

Mustafa İçer 

Dicle Üniversitesi, Acil Tıp, Diyarbakır, Türkiye, drmicer@gmail.com 

Özet: 

Amaç: Median arkuat ligament sendromu nadir görülen, çölyak arterin median arkuat ligaman 

tarafından kompresyonu sonucu oluşur. Bu çalışmada Median arkuat ligament sendromunun klinik 

özellikleri ve acil serviste tanısı sunuldu. 

Gereç ve Yöntem:27 yaşında zayıf bir bayan hasta acil servise  epigastrik karın ağrısı ile geldi. 

Hastanın öyküsünde 4 yıldır tekrarlayan karın  ağrısı mevcuttu. Hastanın vital bulguları ve daha önce 

yapılan incelemeleri normaldi. Karın ağrısının olası nedenleri dışlandıktan sonra hastada Median 

arkuat ligament sendromu düşünüldü. 

Bulgular ve Sonuç: Karın ağrısının nadir bir nedeni olan Median arkuat ligament sendromu kaşektik 

görünümlü, kronik karın ağrısı olan bayan hastalarda bir dışlama tanısı olarak düşünülmelidir. 

Anahtar Sözcükler:  Median arkuat ligament  sendromu, Çölyak arter kompresyon sendromu,  karın 

ağrısı, acil servis. 

 

1. Giriş: 

Median arkuat ligament sendromu(MALS); Çölyak arter kompresyon sendromu veya  Dunbar sendromu 

olarak adlandırılan nadir görülen bir durumdur. Tekrarlayan karın ağrıları vardır. Çölyak arterin median 

arkuat ligaman tarafından kompresyonu sonucu oluşur[1]. Yaygın semptomlar,  post brandial özellikle 

ekspiryumda artan epigastrik ağrı, bulantı, kusma ve hafif kilo kaybıdır. Daha az oranda  diyare, mide 

ekşimesi, karın şişkinliği, kabızlık, aritmi ve senkop gibi semptomlar görülür[2]. Klinik olarak MALS 

‘den şüphelenilen hastalarda geleneksel viseral anjiyografi, dopler ultrason, çok kesitli bilgisayarlı 

tomografi anjiografi, manyetik rezonans görüntüleme anjiografi, tanı amacıyla kullanılabilir[3]. 

2. Yöntem ve bulgular : 

27 yaşında zayıf bir bayan hasta acil servise  epigastrik karın ağrısı ile geldi. Hastanın öyküsünde 4 

yıldır tekrarlayan karın  ağrısı olduğu, 3 yıl önce apendektomi olduğu ancak karın ağrılarının 

geçmediğini söylemekteydi. Karın ağrısı epigastrik bölgede yemeklerden sonra artan aralıklı olan bir 

ağrıydı. Karın ağrısı nedeniyle sık sık acil servise başvuran hastanın 20 gün önce yaptırdığı tam kan , 

biyokimya , idrar testi, abdominal ultrason, kontrastlı abdominal çok kesitli bilgisayarlı tomografi, ve 

üst gastrointestinal endoskopisi normaldi.   

Hastanın vital bulguları, laboratuar incelemesi  normaldi. Hastanın akciğer grafisi, abdominal ultrasonu 

normaldi. Hastanın 27 yaşında zayıf bir bayan olması, 4 yıldır karın ağrısının olması, epigastrik ağrının 

olası nedenleri için daha önce yapılan ve acil serviste yapılan incelemelerin normal olması nedeniyle 

hastanın  MALS olabileceği düşünüldü. Hastaya çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiografi istendi. 

Çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiografide median arkuat ligament çölyak trunkusa proksimalde bası 

uygulayıp bu seviyede lümeni daraltmaktaydı. Daralan segment distalinde lümende dilatasyon dikkati 
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çekmekteydi (Resim 1). Hastanın epigastrik karın ağrısının olası nedenlerinin dışlanması, hastanın 

kliniğinin ve çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiografide MALS ile uyumlu görüntünün olması 

nedeniyle hastada MALS düşünüldü. 

 

Resim 1: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiografide median arkuat ligament çölyak artere 

proksimalde bası uygulayıp bu seviyede lümeni daraltmaktadır. Siyah okla gösterildi. 

 

3. Sonuç: 

MALS  nadir bir durum olup, acil servise tekrarlayan karın ağrısı ile gelen zayıf bayan hastalarda bir 

dışlama tanısı olarak düşünülmesi gerekir. 

 

4. Kaynaklar: 

[1] Torres OJ, Gama-Filho OP, Torres CC, Medeiros RM, Oliveira CMB. Laparoscopic treatment of 

Dunbar syndrome: A case report. Int J Surg Case Rep.Vol.37, pp. 230-232, 2017. 

[2] Kosmol MG, Jakimowicz T. Celiac artery compression syndrome mini-review. Acta Angiol. Vol. 

21(1), pp. 21–24, 2015. 

[3] Horton KM, Talamini MA, Fishman EK. Median arcuate ligament syndrome: evaluation with CT 

angiography. Radiographics. Vol.25, pp. 1177–1182, 2005. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN EVIDENCE-BASED NURSING KNOWLEDGE, 

ATTITUDE AND BEHAVIOR OF NURSING STUDENTS WITH INDIVIDUAL 

INNOVATION PROFILES 

Yılda Arzu ABA1,* Fatma ASLAN DEMİRTAŞ2 

1Faculty of Health Sciences / Bandırma Onyedi Eylül University yaba@bandirma.edu.tr 

2Faculty of Health Sciences / Bandırma Onyedi Eylül University faslan@bandirma.edu.tr 

*Corresponding Author: yaba@bandirma.edu.tr 

Abstract : 

Purpose: It is aimed to determine the relationship between nursing students' knowledge, attitudes and 

behaviors towards evidence-based nursing and individual innovation profiles. 

Materials and Methods: The sample of this descriptive study consisted of first, second, third and fourth 

grade students (n: 257) studying in the nursing department of Bandırma Onyedi Eylül University Faculty 

of Health Sciences. The data were collected by the students' Evidence-Based Nursing Knowledge, 

Attitude and Behavior Scale (EVKABS) and Individual Innovation Scale (IIS). 

Results: 73.9 % of the students were female and 26.1% were male, 29% 4th grade, 26.1% 1st grade, 

22.6% 3rd grade and 22.2 % 2 classes. When the education level of the parents of the participants is 

examined, 61.1% of the mothers primary school, 13.6% high school, 11.3% literate, 10.1% not literate, 

and as for fathers 60.3% primary school and under, 52.7% high school and 14% graduate and graduate. 

Within the scope of the study, IIS and EVKABS (knowledge, attitude, future use and application sub-

dimension) and gender, grade, overall grade point average, mother's education status, father's 

education status, mother's working status, number of siblings, sibling rankings, attending evidence-

based medical (EBM) education meeting status, the status of taking EBM courses in the university, the 

state of receiving research methods education, the state of daily internet usage, the state of using the 

internet for medical information, the state of participating in education, the knowledge of literature 

review, the knowledge, attitude and future use with the variables used in literature review and the 

relationship between future use and application sub-dimensions was investigated. 

When the relationship between the subscales and variables in the EVKABS evaluated, the information 

subscale and the mother's educational status (x2 = 18,230 p = 0.001); attitude subscale and gender (t 

= -2,309, p = 0,0399), class, knowing the literature review (t = -3,077 p = 0,002), the database used 

for literature review (t = -2,934, p = 0,004); mother education level (x2 = 13.471 p = 0.009), knowledge 

of literature review (t = 2,330 p = 0.021), application sub-dimension (t = -3,678 p = 0,000) and daily 

internet usage time (x2 = 7,261 p = 0.026) significant difference was found between. The mean total 

score of IIS was 45.56 ± 5.95. When the relationship between IIS and variables evaluated, a significant 

difference was found between the working status of the mother (t = 1.989 p = 0.049) and the level of 

participation in education (t = -2.194, p = 0.02). 

Correlation analysis was performed between IIS and EVKABS, sub-dimensions and age. Between IIS 

and knowledge (r = -0.291, p = 0.000), attitude (r = 0.154, p = 0.013) and between future use (r = -

0.236, p = 0.000), age and future use (r = -0.184, p = 0.017) was a significant relationship between. 

Conclusion: As a result of this study, it was found that nursing students have traditionalist approach 

towards innovation. It was also determined that there is a weak relationship between individual 

innovation attitude and evidence-based practices. In line with these results, nursing students should be 

provided with evidence-based nursing practices course along with the basic lessons offered during their 
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undergraduate years and students should be directed to activities such as symposiums, education and 

congresses related to evidence-based practices. 

Keywords: Nursing, Evidence Based Practice, Innovation 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE YÖNELİK BİLGİ, 

TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK PROFİLLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİ* 

Yılda Arzu ABA1,** Fatma ASLAN DEMİRTAŞ2 

 

1 Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi yaba@bandirma.edu.tr 

2 Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi faslan@bandirma.edu.tr 

**Sorumlu yazar: yaba@bandirma.edu.tr 

Özet: 

Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik bilgi, tutum ve davranışları ile 

bireysel yenilikçilik profilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın örneklemini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümünde öğrenim gören birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf 

öğrencileri (n:257) oluşturmuştur. Veriler öğrencilerin Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi, 

Tutum ve Davranışları Ölçeği ve Bireysel Yenilik Ölçeği (BYÖ) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, 
sayı, yüzde, ortalamalar, Independent Sample, Mann-Whitney U testi, Kruskall Wallis testi, Scheffe testi 

ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. 
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %73,9’u kız ve %26,1’i erkek olup, %29’u 4.sınıf, %26.1’i 

1.sınıf, %22,6’sı 3.sınıf ve %22,2’si 2 sınıftır. Katılımcıların ebeveynlerinin eğitim durumuna 

bakıldığında, annelerin %61,1’i ilköğretim, %13,6’sı lise, %11,3’ü okuryazar, %10,1’i okuryazar değil, 
babaların ise %60,3’ü ilköğretim ve altı, %52,7’si lise ve %14’ü lisans ve lisansüstü mezunudur. 

Çalışma kapsamında bireysel yenilikçilik ölçeği ile kanıta dayalı hemşirelik konusunda öğrencilerin 
bilgi, tutum ve davranış ölçeği (bilgi, tutum, gelecekte kullanım ve uygulama alt boyutu) ile cinsiyet, 

sınıf, genel not ortalaması, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, annenin çalışma durumu, kardeş 
sayısı, kardeş sıralaması, kanıta dayalı tıp (KDT) eğitim toplantısına katılma durumu, üniversitede KDT 

dersi alma durumu, araştırma yöntemleri eğitimi alma durumu, günlük internet kullanım süresi durumu, 

tıbbi bilgi için internet kullanma durumu, eğitime katılma durumu, literatür taramasını bilme durumu, 
literatür taraması için kullanılan veri tabanı değişkenleri ile bilgi, tutum, gelecekte kullanım ve 

uygulama alt boyutları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bireysel Yenilik Ölçeğinin toplam puan 
ortalaması 45,56±5,95 bulunmuştur. Bireysel Yenilik Ölçeğinin ile değişkenler arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde annenin çalışma durumu (t=1,989 p=0,049) ve eğitme katılma durumu (t= -2,194 

p=0,02) arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusunda Öğrencilerin 
Bilgi, Tutum ve Davranış ölçeğinde yer alan alt boyutlar ile değişkenler arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde ise bilgi alt boyutu ile anne eğitim durumu (x2=18,230 p=0,001); tutum alt boyutu 
ile cinsiyet (t= -2,309 p=0,0239), sınıf, literatür taramasını bilme (t=-3,077 p=0,002), literatür 

taraması için kullanılan veri tabanı (t=-2,934 p=0,004); gelecekte kullanım alt boyutu ile anne eğitim 

durumu (x2=13,471 p=0,009), literatür taramasını bilme durumu (t=2,330 p=0,021), uygulama alt 
boyutu  (t= -3,678 p=0,000) ile günlük internet kullanım süresi (x2=7,261 p=0,026) arasında anlamlı 

farklılık bulunmuştur. Bireysel Yenilik Ölçeği ile değişkenler arasındaki ilişki değerlendirildiğinde ise 
annenin çalışma durumu (t=1,989 p=0,049) ve eğitme katılma durumu (t= -2,194 p=0,02) arasında 

anlamlı farklılık saptanmıştır. 

Bireysel Yenilik Ölçeği (BYÖ), Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusunda Öğrencilerin Bilgi, tutum ve 
Davranış ölçeğinde yer alan alt boyutlar ve yaş arasında yapılan korelasyon analizi yapılmıştır. BYÖ 

ile bilgi (r= -0,291, p=0,000), tutum (r= 0,154, p=0,013) ve gelecekte kullanım arasında (r= -0,236, 
p=0,000), yaş ve gelecekte kullanım (r= -0,148, p=0,017) arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.  

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda hemşirelik öğrencilerinin yeniliğe karşı gelenekçi yaklaşımlarda 

bulunmaktadırlar. Bireysel yenilikçilik ile kanıta dayalı uygulamalar arasında da zayıf düzeyde ilişki 
bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda lisans boyunca hemşirelik öğrencilerine verilen temel dersler 

ile birlikte kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları dersi verilmeli ve öğrencileri kanıta dayalı uygulama 
sempozyum, eğitim ve kongre gibi etkinliklere yönlendirilmelidir. 

Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, Kanıta Dayalı Uygulama, Yenilikçilik 

 

* Bu çalışma Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 

BAP-19-1009-113 numaralı proje olarak desteklenmiştir. 
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1. Giriş 

Kanıta dayalı uygulamanın başlangıcı, 1970’li yıllarda Epidemiyolog Dr. Archie Cochrane’a 

dayanmaktadır. Cochrane,  sağlık bakım kararlarını sistematik olarak gözden geçirmiş ve alınan 

kararların kanıta dayalı olması gerektiğini belirtmiştir [1]. Bu görüş, ilk dönemlerde tıp uygulamalarında 

kullanılmış ve Kanıta Dayalı Tıp kavramı ortaya çıkmıştır. Daha sonra, KDT farklı otoriteler tarafından 

kanıta dayalı uygulama (KDU) ya da kanıta dayalı sağlık bakımı olarak kullanılması tercih edilmiştir 

[2].  KDU, hastanın tıbbi bakımı için karar alma sürecinde sağlık durumu ile ilgili olarak yayımlanmış 

güncel ve en iyi kanıtların, hastanın iyileşmesi ve verilecek sağlık hizmetinin iyi bir şekilde planlanması 

ve yürütülmesi için kullanılmasını hedeflemektedir [3,4,5].  

 KDU, pek çok disiplinin olduğu gibi hemşirelerin de yakından ilgilendiği bir yaklaşımdır. Kanıta 

dayalı hemşirelik, kanıta dayalı tıp hareketinden sonra ortaya çıkmış ve ilk olarak Kanada, ABD, 

İngiltere ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde tartışılmaya başlanmıştır [6]. KDH, elde edilebilen en iyi 

kanıtları kullanarak, hemşirelerin klinik uzmanlıklarını ve hasta tercihlerini de göz önüne alarak karar 

alma süreci olarak tanımlanmaktadır [4].  Profesyonel hemşirelerden güvenli ve etkili bakım vermesi, 

uygulamaları konusunda hizmet sunulan topluma, sağlık ekibine ve meslektaşlarına hesap vermesi 

beklenir. Bakım, elde edilebilen en bilimsel bilgiye dayalı olmalıdır. Bilgi ve karar verme arasındaki 

ilişki hemşireliğin profesyonelleşmesinde en belirleyici unsurdur. Kanıta dayalı uygulamalar hemşirelik 

uygulamalarının bilimselleşmesini sağlar [7]. Diğer disiplinlerde olduğu gibi hemşirelikte de bilgiler bir 

yandan hızla eskimekte ve yeni bilgiler hızla çoğalmaktadır. Ayrıca teori ve uygulama arasında farkın 

azalması ve tıbbi bakım ortamında bir uyumsuzluk olmaması için hemşirelikte yeni bilgiler uygulamaya 

aktarılmalıdır [4]. 

Türkiye’de 2010 yılında yayımlanan hemşirelik yönetmeliğinde belirtilen hemşirenin görev yetki 

ve sorumlulukları arasında hemşirelik bakımını kanıta dayalı bir şekilde planlayıp uygulaması ve yine 

sonuçlarını buna göre değerlendirmesi gerektiği belirtilmektedir [8]. Yükseköğretim kurumlarının 

Bologna süreci uygulamaları kapsamında lisans ve lisansüstü eğitim programları mezunlarının kanıt 

kullanma yeteneklerinin gelişiminin önemi belirtilmiştir [9]. Dünya’da ABD, Kanada, İngiltere ve 

Hollanda gibi birçok ülkede kanıta dayalı eğitim merkezleri açılmış ve Uluslararası Hemşireler Konseyi 

(ICN), hemşirelik eğitiminin bilimsel kanıt çerçevesinde gelişmesinin önemi belirtilmiştir [10].  

İnovasyon kavramı “yeni ve değişik bir şey yapmak” anlamındaki Latince “innovare” kökünden 

türetildiği belirtilmektedir. Genelde sağlık alanına ve özelde de hemşireliğe yönelik inovasyon kavramı,  

yeni yaklaşımların, teknolojilerin ve çalışma biçimlerinin geliştirildiği bir süreç olarak açıklanmaktadır. 

Bu süreç, yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme süreci olarak 

açıklanmaktadır.  Burada önemle vurgulanan,  yeniliğin geliştirilmesinde bilim ve teknolojiyi 

kullanırken çıktılarında ekonomi ve topluma yönelik yarar oluşturmasıdır.  Kanıta dayalı hemşirelik 

kavramının yaygınlaşması, akreditasyon, verilen teorik bilginin beceriye dönüşmesi için simülasyon 

maketlerinin kullanılması ve bakım hizmetinde standardizasyon sağlanmaya çalışılması gibi 

değişiklikler, hemşirelik alanında son yıllarda gelişmekte olan yenilikçi (inovasyon) uygulamalardır 

[11]. 

Hemşire eğitimcilerin geleneksel eğitim uygulamalarını yıkmaları ve bugünkü teknoloji ile 

entegre, öğrencilerin ve sağlık bakım sisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek, kanıta dayalı ve esnek bir 

müfredat program tasarlamaları istenmiştir. Uluslararası Hemşirelik Konseyi’nin (ICN) 2009 yılında 

Hemşirelik Haftası’nın teması “hemşirelik ve yenilikçilik” olarak belirlenmiştir. ICN, topluma nitelikli 
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sağlık hizmeti verebilmek için hemşirelerin gelişen yenilikçi bakım uygulamalarında öncü olmaları 

gerektiğini savunmakta ve hemşirelerin yenilikçi davranışlarının desteklenmesi, hemşireler tarafından 

geliştirilen ürünler ve yöntemlerin bir yenilik olarak literatüre yansıtılarak sağlık hizmetinde 

hemşirelerin yenilikçi rolünün ortaya çıkarılması, eğitim kurumları ve mesleki örgütlerle işbirliği içinde 

hem toplum sağlığının hem de mesleki bilginin geliştirilmesi önerilmektedir [12].  

Bu nedenle bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik bilgi, tutum 

ve davranışları ile bireysel yenilikçilik profilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Türü  

Bu araştırma tanımlayıcı nitelikte tasarlanmıştır.  

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde 2017-

2018 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 280 öğrenci araştırmanın evrenini oluştururken örneklem 

seçme yöntemi kullanılmamış ve tüm öğrenciler çalışma kapsamına alınmıştır.  

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, araştırmacılar tarafından literatür taraması sonucu oluşturulan kişisel bilgi formu 

KDHBTD ve BYÖ kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda cinsiyet, sınıf, genel not ortalaması, anne 

eğitim durumu, baba eğitim durumu, annenin çalışma durumu, kardeş sayısı, kardeş sıralaması, kanıta 

dayalı tıp (KDT) eğitim toplantısına katılma durumu, üniversitede KDT dersi alma durumu, araştırma 

yöntemleri eğitimi alma durumu, günlük internet kullanım süresi durumu, tıbbi bilgi için internet 

kullanma durumu, eğitime katılma durumu, literatür taramasını bilme durumu, literatür taraması için 

kullanılan veri tabanı değişkenlerine yönelik sorular yer almaktadır. KDHBTD ölçeği, Öğrencilerin 

Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi,Tutum ve Davranışları Ölçeği” Jonhston vearkadaşları 

tarafından Hong Kong Üniversitesinde tıp fakültesindeki öğrencilerin kanıta dayalı uygulama 

konusundaki bilgi tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik geliştirilmiştir. Amerika’da Brown ve 

arkadaşları ölçeği hemşirelik öğrencilerine uyarlamışlardır. Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 

Muslu ve ark.  tarafından 2015 yılında yapılmıştır. Likert tipindeki ölçek 26 madde “bilgi”, “tutum”, 

gelecekte kullanım ve “uygulama” olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Puanın artması 

öğrencinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları daha iyi olduğunu 

göstermektedir [13]. 

BYÖ, Özgün formu “Individual Innovativeness Scales (II)” olan ölçek, bireylerin genel anlamda 

yenilikçiliğini değerlendirebilmek amacıyla 1977 yılında H. Thomas Hurt, Katherine Joseph ve Chester. 

D. Cook tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirliği Sarıoğlu ve Altuntaş 

tarafından 2014 yılında yapılmıştır. Ölçek, toplam 18 söylemden oluşmakta olup, 3 alt boyutu vardır. 

Alt boyutlar; düşünce önderliği, değişime direnç ve risk alma şeklindedir. Ölçek alt boyut ve toplam 
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puan değerleri her maddeden alınan puanların toplanması ile elde edilmektedir. Ölçekten toplam olarak 

en az 18, en fazla 90 puan alınmaktadır. Ölçek üzerinden hesaplanan puanlara göre bireyler, yenilikçilik 

özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Buna göre hesaplanan puan 80’in üstünde ise “yenilikçi”, 69-

80 arasında ise “öncü”, 57-68 arasında ise “sorgulayıcı”, 46-56 arasında ise “huşkucu” ve 46 puanın 

altında “gelenekçi” olarak değerlendirilmektedir [14]. 

2.4. Verilerin Toplanması 

Veri toplama aşamasında sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze görüşülerek araştırma hakkında 

gerekli açıklamalar yapılmış,  veri toplama sırasında ulaşılabilen ve araştırmayı katılmayı kabul eden 

öğrencilere anket formu dağıtılarak doldurduktan sonra geri alınmıştır.  Eksik doldurulan anketler 

değerlendirme dışı bırakılmış olup veriler 257 öğrenci üzerinden değerlendirilmiştir.  

2.5. Verilerin Analizi  

Araştırma verilerinin analizinde lisanslı Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

programı 23 versiyonu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, sayı, yüzde, ortalamalar, Independent 

Sample, Mann-Whitney U testi, Kruskall Wallis testi, Scheffe testi ve Spearman korelasyon analizi 

kullanılmıştır. 

3. Bulgular 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %73,9’u kız ve %26,1’i erkek olup, %29’u 4.sınıf, %26,1’i 

1.sınıf, %22,6’sı 3.sınıf ve %22,2’si 2 sınıftır. Katılımcıların annelerinin eğitim durumu %61,1’i 

ilköğretim, %13,6’sı lise, %11,3’ü okuryazar, %10,1’i okuryazar değil, %82,9’unu annesi 

çalışmamaktadır. %50,2’si üniversitede KDT dersi almış, % 61,1’nin günlük internet kullanım süresi 4 

saatten azdır. Öğrencilerin % 26,1’i proje/eğitime katılmış ve  % 40,1’i literatür taramasını bilmektedir 

(Tablo I). 

KDHBTDÖ yer alan alt boyutlar ile değişkenler arasındaki ilişki değerlendirildiğinde bilgi alt 

boyutu ile anne eğitim durumu (x2=18,230 p=0,001); tutum alt boyutu ile cinsiyet (t= -2,309, p=0,0239), 

sınıf, literatür taramasını bilme (t=-3,077 p=0,002), literatür taraması için kullanılan veri tabanı (t=-

2,934, p=0,004), gelecekte kullanım alt boyutu ile anne eğitim durumu (x2=13,471 p=0,009), literatür 

taramasını bilme durumu (t=2,330 p=0,021), uygulama alt boyutu  (t= -3,678 p=0,000) ile günlük 

internet kullanım süresi (x2=7,261 p=0,026) arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (Tablo I). 

BYÖ toplam puan ortalaması 45,56±5,95 bulunmuştur. BYÖ ile değişkenler arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde ise annenin çalışma durumu (t=1,989 p=0,049) ve proje/ eğitme katılma durumu 

(t= -2,194, p=0,02) arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (Tablo II). 
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Tablo I. Öğrencilerin Bazı Özellikleri ile Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusunda Öğrencilerin Bilgi, Tutum ve Davranış Ölçeği Alt Boyutları Toplam Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması 

   Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusunda Öğrencilerin Bilgi, Tutum ve Davranış Ölçeği 

   
Bilgi Alt Boyutu 

(Min-Max: 15-30) 

Tutum Alt Boyutu 

(Min-Max: 6-33) 

Gelecekte Kullanım  

Alt Boyutu 

(Min-Max: 10-54) 

Uygulama Alt Boyutu 

(Min-Max: 6-28) 

Kişisel Özellikler n % Ortalama: 24,20±3,56 Ortalama: 20,25±5,49 Ortalama: 40,03±6,29 Ortalama: 13,88±5,09 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

 

Sınıf 

1. Sınıf 

2. Sınıf 

3. Sınıf 

4. Sınıf  

 

Genel Not Ortalaması 

0.00-2.00 

2.01-2.50 

2.51-2.99 

3.00-4.00 

 

Anne Eğitim Durumu 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlköğretim 

Lise 

Üniversite ve üzeri 

 

Annenin Çalışma Durumu 

Çalışıyor  

Çalışmıyor 

 

 

 

190 

67 

 

 

67 

57 

58 

75 

 

 

36 

69 

72 

80 

 

 

26 

29 

157 

35 

10 

 

 

44 

213 

 

 

 

73,9 

26,1 

 

 

26,1 

22,2 

22,6 

29,2 

 

 

14,0 

26,8 

28,0 

31,1 

 

 

10,1 

11,3 

61,1 

13,6 

3,9 

 

 

17,1 

82,9 

 

 

 

24,03±3,63 

24,69±3,35 

t= -1,296 p=0,196 

 

24,43±3,62 

23,74±3,47 

23,97±3,51 

24,53±3,64 

F=0,717 p=0,543 

 

23,94±3,41 

23,67±3,39 

24,49±4,06 

24,53±3,29 

F=0,953 p=0,415 

 

22,20±3,99 (20) 

22,97±2,78 (24) 

24,27±3,64 (24) 

23,80±3,47 (24) 

26,46±2,72 (27) 

x2=18,230 p=0,001 

 

24,02±3,37 

24,24±3,61 

t=0,367 p=0,714 

 

 

19,71±4,85 

21,79±6,81 

t= -2,309 p=0,023 

 

20,64±5,00 

19,28±5,83 

18,64±5,25 

22,70±5,03 

F=6,771 p=0,000 

 

21,67±5,72 

20,94±5,80 

20,13±5,02 

19,13±5,39 

F=2,329 p=0,075 

 

20,19±7,08 (20,5) 

21,59±4,76 (22) 

20,02±5,53 (20) 

19,91±4,77 (20) 

21,30±4,95 (19,5) 

x2=2,598 p=0,627 

 

19,52±5,32 

20,40±5,53 

t=0,963 p=0,336 

 

 

39,75±6,02 

40,82±7,00 

t= -1,202 p=0,231 

 

39,01±5,88 

39,65±6,58 

40,17±6,39 

41,11±6,30 

F=1,399 p=0,244 

 

38,67±7,08 

40,22±5,87 

40,44±6,23 

40,10±6,36 

F=0,689 p=0,560 

 

40,00±7,47 (41) 

39,97±6,09 (40) 

38,23±5,26 (37) 

39,10±7,40 (42) 

43,19±6,24 (46) 

x2=13,471 p=0,009 

 

39,75±6,58 

40,08±6,24 

t=0,320 p=0,749 

 

 

13,11±4,47 

16,07±6,05 

t= -3,678 p=0,000 

 

13,66± 4,99 

14,14±4,79 

13,50±4,74 

14,17±5,69 

F=0,281 p=0,839 

 

14,69±5,74 

14,74±5,51 

13,40±5,03 

13,20±4,34 

F=1,662 p=0,176 

 

15,08±4,96 (14,5) 

14,62±5,49 (13) 

13,73±5,17 (12) 

13,54±4,20 (12) 

12,10±5,93 (10) 

x2=4,495 p=0,343 

 

14,09±5,20 

13,84±5,08 

t= -0,302 p=0,763 
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Üniversitede KDT Dersi 

Alma Durumu 

Evet 

Hayır 

 

Günlük İnternet Kullanım 

Süresi 

4 saat > 

4-7 saat 

7 saat < 

 

Proje/Eğitime Katılma 

Durumu 

Evet 

Hayır 

 

Literatür Taramasını Bilme 

Durumu 

Evet 

Hayır 

 

Bilmiyorum 

Evet 

Hayır 

 

 

 

129 

128 

 

 

 

157 

89 

11 

 

 

 

67 

190 

 

 

 

103 

154 

 

 

 

102 
155 

 

 

 

 

50,2 

49,8 

 

 

 

61,1 

34,6 

4,3 

 

 

 

26,1 

73,9 

 

 

 

40,1 

59,9 

 

 

 

39,7 
60,3 

 

 

 

24,25±3,64 

24,16±3,51 

t=0,203 p=0,840 

 

 

24,45±3,44 (25) 

23,67±3,81 (24) 

25,00±2,93 (25) 

x2=3,655 p=0,161 

 

 

24,28±3,50 

24,17±3,59 

t=0,217 p=0,829 

 

 

24,52±3,27 

23,99±3,74 

t=1,217 p=0,225 

 

23,79±3,71 

24,47±3,45 
t= -1,494 p=0,137 

 

 

 

20,02±5,40 

20,47±5,62 

t=-0,663 p=0,508 

 

 

20,01±5,60 (20) 

20,45±5,16 (20) 

22,00±6,60 (23) 

x2=0,303 p=0,859 

 

 

20,60±5,21 

20,13±5,60 

t=0,602 p=0,548 

 

 

 

18,98±4,99 

21,10±5,66 

t=-3,077 p=0,002 

 

21,24±5,49 
19,60±5,42 

t=2,355 p=0,019 

 

 

 

40,77±5,79 

39,26±6,72 

t=1,924 p=0,056 

 

 

40,63±5,97 (41) 

38,84±6,89 (38) 

41,00±4,47 (42) 

x2=3,042 p=0,218 

 

 

40,67±5,36 

39,80±6,59 

t=0,975 p=0,331 

 

 

 

21,14±5,98 

39,29±6,41 

t=2,330 p=0,021 

 

39,11±6,81 
40,63±5,87 

t= -1,910 p=0,057 

 

 

 

14,35±5,12 

13,38±5,05 

t=1,528 p=0,128 

 

 

14,27±5,22 (13) 

12,92±4,57 (12) 

16,00±6,25 (14) 

x2=7,261 p=0,026 

 

 

14,69±4,95 

13,59±5,12 

t=1,513 p=0,131 

 

 

 

14,29±4,74 

13,60±5,31 

t=1,061 p=0,290 

 

13,47±5,11 
14,15±5,07 

t= -1,045 p=0,297 

t=Independent Sample t test  Z=Mann Whitney U F= One Way ANOVA x2= Kruskall Wallis H 
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Tablo II. Öğrencilerin kişisel özelliklerine göre bireysel yenilikçilik düzeyleri 

 

Kişisel Özellikler 

 

n 

 

% 

Bireysel Yenilikçilik Ölçeği 

(Min-Max:26-70)   

  Ortalama: 45,56±5,95 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

 

Sınıf 

1. Sınıf 

2. Sınıf 

3. Sınıf 

4. Sınıf  

 

Genel Not Ortalaması 

0.00-2.00 

2.01-2.50 

2.51-2.99 

3.00-4.00 

 

Anne Eğitim Durumu 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlköğretim 

Lise 

Üniversite ve üzeri 

 

Annenin Çalışma Durumu 

Çalışıyor  

Çalışmıyor 

 

Üniversitede KDT Dersi Alma Durumu 

Evet 

Hayır 

 

Günlük İnternet Kullanım Süresi 

4 saat > 

4-7 saat 

7 saat < 

 

Tıbbi Bilgi için İnternet Süresi 

Hiç 

4 saat > 

4 saat ≤ 

 

Proje/Eğitime Katılma Durumu 

Evet 

Hayır 

 

Literatür Taramasını Bilme Durumu 

Evet 

Hayır 

 

190 

67 

 

 

67 

57 

58 

75 

 

 

36 

69 

72 

80 

 

 

26 

29 

157 

35 

10 

 

 

44 

213 

 

 

129 

128 

 

157 

89 

11 

 

 

 

27 

214 

16 

 

 

67 

190 

 

 

103 

154 

 

 

73,9 

26,1 

 

 

26,1 

22,2 

22,6 

29,2 

 

 

14,0 

26,8 

28,0 

31,1 

 

 

10,1 

11,3 

61,1 

13,6 

3,9 

 

 

17,1 

82,9 

 

 

50,2 

49,8 

 

61,1 

34,6 

4,3 

 

 

 

10,5 

83,3 

6,2 

 

 

26,1 

73,9 

 

 

40,1 

59,9 

 

 

 

45,90±6,28 

44,58±4,82 

t=1,562 p=0,119 

 

46,19±6,22 

45,79±7,43 

44,71±5,27 

45,47±4,89 

F=0,682 p=0,564 

 

46,14±5,92  

45,84±6,50 

45,51±5,14 

45,09±6,22 

F=0,331 p=0,803 

 

43,73±5,07 (43) 

45,21±6,11 (45) 

45,93±6,07 (46) 

45,51±6,46 (46) 

45,60±3,31 (45,5) 

x2=4,891 p=0,299 

 

43,95±6,06 

45,89±5,89 

t=1,989 p=0,049 

 

45,72±4,70 

45,39±7,01 

t=0,443 p=0,658 

 

45,33±5,74 (45) 

45,84±6,35 (45) 

46,46±6,12 (47) 

x2=0,161 p=0,923 

 

47,04±6,57 (47) 

45,47±5,85 (45) 

44,25±6,26 (43) 

x2=2,036 p=0,361 

 

46,04±6,14 

44,19±5,19 

 

t= -2,194 p=0,029 

 

44,98±5,33 

45,94±6,32 

t= -1,269 p=0,205 

 



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

 6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

Oral Presentation / Full Text 211 

BYÖ ve KDHBTDÖ, alt boyutlar ve yaş arasında yapılan korelasyon analizi yapılmıştır. BYÖ 

ile bilgi (r= -0,291, p=0,000), tutum (r= 0,154, p=0,013) ve gelecekte kullanım arasında (r= -0,236, 

p=0,000), negatif yönde zayıf düzeyde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur (Tablo III). 

 

Tablo III. Öğrencilerin Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusunda Öğrencilerin Bilgi, Tutum ve Davranışları 

ile bireysel yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişki 

 Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusunda Öğrencilerin Bilgi, Tutum ve Davranış 

Ölçeği 

 Bilgi  

 

Tutum  

 

Gelecekte 

Kullanım 

Uygulama  

 

BYÖ r= -0,291a 

p=0,000** 

r= 0,154a 

p=0,013* 

r= -0,236a 

p=0,000** 

r= -0,069a 

p=0,269 

aPearson’s Correlation bSpearman Correlation 

4. Sonuç 

Sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde önemli rolleri olan hemşirelerin de yenilik ve 

gelişmelere paralel olarak kendini yenilemeleri gerekmekte ve üniversitelerde örgün eğitim ile 

inovasyon ve kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları, derslerde aktif olarak verilmelidir. Buna bağlı 

olarak bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik bilgi, tutum ve 

davranışları ile bireysel yenilikçilik profilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Cruz’un (2016) 188 öğrenci ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin KDH ile ilgili farkındalıkları 

yüksek bulunmuş ve KDH ile ilgili kurs programına katılmanın KDH ile ilgili tutumları ve becerileri 

olumlu etkilediği saptanmıştır. Ayrıca kadınların erkeklere göre KDH farkındalığının daha yüksek 

olduğu bulunmuştur [15]. Araştırmamızda öğrencilerin proje/ eğitime katılma durumu ile KDHBTDÖ 

anlamlı ilişki sağlanmaz iken erkek öğrencilerin tutum alt ölçeği arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.  

Bunun nedeni olarak erkek öğrencilerinin sayı olarak az olması ve erkek öğrencilerin sosyal olarak kız 

öğrencilerden daha aktif olmaları gösterilebilir. 

Çalışmamızda % 40,1‘i literatür taramayı bildiğini ifade etmiştir. Küçük ve ark., çalışmasında  

öğrencilerin %97,3’ü literatür taramayı bildiği saptanmıştır [16]. Formigoni ve arkadaşlarının 1150 

hemşire öğrencisi ve hemşire üzerinde yürüttükleri çalışmada; öğrencilerin %64’ü interneti, literatür 

tarama aracılığıyla en güncel kanıtlara ulaşmak için kullandıkları saptanmıştır [17]. Çalışmamız diğer 

çalışmalar ile karşılaştırıldığında literatür tarama bilmesi daha düşüktür. Bu yüzden öğrencilere 

derslerde araştırma nasıl yapılacağı gösterilmeli ve öğrenciler ile araştırma planlanmalıdır. 

Küçük ve ark. araştırmasında katılan öğrencilerin yarısından fazlası kanıta dayalı 

uygulama/hemşirelik eğitimi aldıkları belirlenmiştir [16]. Çalışmamızda ise öğrencilerin kanıta dayalı 

tıp uygulamaları eğitimini ortalama yarısı aldığı saptanmıştır. Ayrıca çalışmamızda kanıta dayalı tıp 

uygulamaları dersi ile KDHBTDÖ arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Bu sonuç ile öğrenciler kanıta 
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dayalı tıp uygulamaları dersinin almanın hemşirelik kanıta dayalı uygulamalarda bilgi, tutum ve 

davranışı üzerine etkisi olmadığı düşündürmektedir. 

Bu araştırmada, BYÖ toplam puan ortalamsı 45,56±5,95 olup öğrencilerin gelenekçi özelliğe 

sahip oldukları belirlenmiştir. Erol ve ark. araştırmasında hemşirelik öğrencilerinin %42.6’sının 

kuşkucu, %34.3’ünün geleneksel, özelliklere sahip olduğu bulunmuştur [18]. Ertuğ ve Kaya tarafından 

yapılan çalışmada ise, hemşirelik öğrencileri “düşük düzeyde yenilikçi” olarak değerlendirilmiş olup, 

yenilikçilik kategorilerine göre sorgulayıcı kategoride yer aldıkları saptanmıştır. Yapılan araştırmalar 

ile çalışmamız benzerlik göstermektedir [19]. Ülkemizde Hemşirelik bölümünde eğitim gören 

öğrencilerin yenilikçilik özelliklerinin düşük olduğu ve bu yönlerinin geliştirilmesine gereksinim 

duyulduğu ortaya çıkmaktadır. 

5. Öneriler 

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

• Hemşirelik öğrencilerine lisans boyunca verilen temel dersler ile birlikte kanıta dayalı 

hemşirelik ve İnovasyon dersleri verilmeli ve öğrencileri bu konular ile ilgili sempozyum, 

eğitim ve kongre gibi etkinliklere yönlendirilmelidir. 

• Öğrencilerin inovatif düşünebilmesi için eğitim kurumlarında ve hastanelerde araştırma 

girişimleri desteklenerek yaratıcılık düzeyleri arttırılmalıdır. 
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Abstract: 

Aim: The aim of this study was to evaluate nursing thesis made regarding yoga practice by nurses in 

Turkey. 

Methods: In this retrospective type of research literature, nursing thesis made regarding yoga 

practice until 09.15.2019 were screened at Higher Education Council National Thesis Center 

database in Turkey. The criteria for inclusion of the theses examined in this research were; the word 

yoga takes place of the title, done by Nursing and/nursing departments. Theses were examined in 

chronological order. Numerical evaluations were used in the analysis of the data, and year of 

publication, purpose, sample group, sample number, research design and results were summarized. 

Results: İt was determined that fhe first nursing thesis about yoga practice made in 2016.It was 

determined that there are 10 theses that met the research criteria and all of them were doctoral theses 

in nursing. When the research methods of the theses were evaluated, it was found that the majority of 

the theses were randomized controlled experimental studies (n = 5) and were conducted in a quasi-

experimental (n = 4) design. The sample group of the theses consists of pregnant women, postpartum 

women, schizophrenia patients, nursing students, burned patients, asthma patients and hemodialysis 

patients. In the theses, it was determined that yoga was performed for 40-60 minutes, 4-10 weeks and 

at least 1 session per week.  

Conclusion: It was found that the theses made using yoga practice were recently made. Yoga was 

found to be an effective method in all theses. 

Keywords: yoga, nursing, postgraduate thesis. 
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Özet:  

Amaç: Bu araştırmanın amacı Türkiye’de hemşireler tarafından yoga uygulaması ile ilgili yapılan 

tezleri değerlendirmektir.   

Yöntem: Yöntem: Bu retrospektif tipteki literatür araştırmasında, 15.09.2019 tarihine kadar 

hemşirelikte yoga uygulamasının kullanıldığı tezler Türkiye’deki Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez 

Merkezi veri tabanı taranarak incelendi. Bu araştırmada incelenen tezlerin araştırmaya alınma 

ölçütleri; başlığında yoga kelimesinin yer alması,  Hemşirelik ve/veya Hemşirelik anabilim dalları 

tarafından yapılmış olmasıdır. Tezler kronolojik sırayla incelendi. Verilerin analizinde sayısal 

değerlendirmeler kullanıldı ve tezlerin yayın yılı, amacı, örneklem grubu, örneklem 

sayısı,araştırma dizaynı ve sonuçları özetlendi. 

Bulgular: Türkiye’de yoga kullanılarak yapılan ilk hemşirelik tezinin 2016 yılında yapıldığı 

saptanmıştır. Araştırma kriterlerine uyan 10 tez olduğu ve tümümün hemşirelikte doktora  tezi 

olduğu belirlenmiştir. Tezlerin araştırma yöntemleri değerlendirildiğinde çoğunluğunun randomize 

kontrollü deneysel çalışma (n=5) olduğu ve yarı-deneysel (n=4)tasarımda yapıldığı saptanmıştır. 

Tezlerin örneklem grubu gebelerden, postpartum dönemdeki kadınlardan,şizofreni hastalarından, 

hemşirelik öğrencilerinden, yanıklı hastalardan, astım hastalarından ve hemodiyaliz hastalarından 

oluşmaktadır. Tezlerde yoga uygulamasının 40-60 dakika, 4-10 hafta ve haftada en az 1 seans 

olarak yapıldığı belirlenmiştir.  

Sonuç:Yoga uygulaması kullanılarak yapılan tezlerinin yakın zamanda yapıldığı bulunmuştur. 

Tezlerin tamamında yoganın etkili bir yöntem olduğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: yoga, hemşirelik, lisansüstü tez. 

1. Giriş 

Yoga zihinsel olarak bedensel hareketlerinin ve nefesin birlikte uyumluluğunu gerektiren, bireyin öz 

farkındalığının geliştirilmesi esasına dayanan bir tekniktir. Yogaya ilişkin kullanılan kavramların 

binlerce yıl öncesine ait olduğu düşünülmektedir. Ancak yoga konusu ilk kez 2000 yıl önce Patanjali 

tarafından Sutrassomen'de yazılı hale getirilmiştir.1800’lü yıllarda Hindistan'da ormanlık alanda 

sadece erkekler tarafından yapılan mistik bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır. 1920'lerde bilimsel bir 

araştırmacı olan Jagannath Gune tarafından, Hindistan'daki Kaivalyadhama sağlık ve araştırma 

merkezi kurulmuş, yoga uygulaması sağlık ve zindelik için kullanılan bir uygulama haline getirilmiştir 

[1]. 1930'ların sonlarına kadar yoga dünya çapında bir fenomen haline gelmiş ve özellikle kadınların 

yoga öğrenebilmeleri ve yapabilmeleri için çalışmalar yürütülmüştür. Günümüzde yoganın yaygın 

olarak tanınan ve kullanılan bir uygulama olduğu görülmektedir  [2-4]. 
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Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da yoganın birçok çeşidi uygulanmaktadır. Her yoga çeşidinin 

kendine özgü felsefesi olmakla beraber temel ilke nefese odaklanmak ve farkındalıktır  [5]. Yoga 

zihnin arındırılması noktasını amaçlayarak, bilinç algısının daha yüksek seviyede olmasını 

sağlamaktadır. Bireyin kendisini gerçekleştirmesiyle de hastalık ya da sağlık sorunlarının tedavisi 

hedeflenmektedir  [3,4]. Yoganın ağrı, stres, irritabl barsak sendromu, kardiyopulmoner disfonksiyon 

ve kolesterol düzeyi üzerine olumlu etkileri olduğu bildirilmektedir  [7,8]. Bu retrospektif araştırmada 

amaç sağlık bakım hizmetlerinin özellikle hastalıkların önlenmesi ve geliştirilmesi konusunda kilit 

noktada bulunan ve yasal olarak bu konuda sorumluluk verilen hemşirelerin yoga konusunda yaptığı 

çalışmaları incelemek, sonuçlarını analiz etmek ve bireylere sağlık hizmeti sunan hemşire ve diğer 

sağlık personeline somut veriler sunmaktır. 

2. Yöntem 

Bu retrospektif sistematik tipteki literatür araştırmasında 15.09.2019 yılına kadar olan hemşirelikte 

yoga girişiminin kullanıldığı tezlere ilişkin bazı özellikleri değerlendirmek amacıyla Türkiye’deki 

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanı taranarak incelendi. Tarama yapılırken yoga ve 

hemşirelik kelimeleri kullanılmıştır. Bu araştırmada incelenen tezlerin araştırmaya alınma ölçütleri; 

başlığında yoga kelimesinin yer alması, Hemşirelik ve/veya Hemşirelik anabilim dalları tarafından 

yapılmış olmasıdır. Araştırmaya alınmama ölçütleri ise; başlığında yoga kelimesi geçmesine rağmen 

farklı disiplinler tarafından tezlerin yapılmış olmasıdır.Araştırma için belirlenen anahtar sözcüklerin 

taranması sonucu elde edilen tezler alınma ve dışlama ölçütlerine göre değerlendirilmiş olup uygun 

olmayan tezler elenmiştir. Toplam 10 tez araştırmaya alınmıştır. Tezler kronolojik sırayla 

incelenmiştir. Tezlerin yapıldığı üniversite ve enstitüye, tezlerin amaç, yöntem ve sonuçlarına ilişkin 

bulgular tablolar ile sunulmuştur. Verilerin analizinde sayısal değerlendirmeler kullanılmıştır.  

3. Bulgular 

Bu retrospektif sistematik çalışmada, 15.09.2019 yıllına kadar Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez 

Merkezi veri tabanında Hemşirelik anabilim dallarınca yoga uygulaması kullanılarak yapılan 10 tez 

olduğu saptanmıştır. Yoga uygulaması kullanılarak yapılan ilk tezlerin 2016 yılına ait olduğu 

belirlenmiştir. Tezlerin dördünün yarı deneysel, beşinin randomize kontrollü deneysel, birinin karma 

desende yapıldığı saptanmıştır. 2016 yılında 2, 2017 yılında 1, 2018 yılında 3 ve 2019 yılında 4 tezin 

yapıldığı belirlenmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1:Yapılan Tezlerin Kullanılan Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı (n:10) 

Yöntem 2016 

n 

2017 

n 

2018 

n 

2019 

n 
Toplam 

n 

Yarı-Deneysel 

 

1  1 2 4 

Randomize Kontrollü 

deneysel 

1  2 2 5 

Karma Desen  1   1 

Toplam 2 1 3 4 10 

 

Tezlerin tamamının doktora tezi olduğu belirlenmiştir. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne 

3,  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne 2, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsüne 2, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne 1, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsüne 1 ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne 1 tezin kayıtlı olduğu 

belirlenmiştir. Tezlerin 5’inin Hemşirelik ana bilim dalı, 3’ününKadın Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği ana bilim dalı ve 1’er tezinde Psikiyatri Hemşireliği anabilim dalı ve İç Hastalıkları 

Hemşireliğianabilim dalından tarafından yapıldığı tespit edilmiştir (Tablo 2).  Tezlerde yoga 

uygulamasının 40-60 dakika, 4-10 hafta ve haftada en az 1 seans olarak yapıldığı belirlenmiştir. 

Tablo 3’te Tezlerin yapılma amacına, yöntemine ve sonucuna ilişkin bulgular verilmiştir. Tezlerde 

yoga uygulaması gebelere, şizofreni hastalarına, hemşirelik öğrencilerine, yanıklı hastalara, astım 

hastalarına, postpartum dönemdeki kadınlara ve hemodiyaliz hastalarına yaptırılmıştır. Tezlerin 

tamamında deney ve kontrol grubunun olduğu, deney grubuna en az 30 en çok 80 katılımcının 

alındığı; kontrol grubuna en az 31 en çok 80 katılımcının alındığı belirlenmiştir.  Gebelerin örnekleme 

alındığı tezlerde (3 tez) yoganın psikososyal sağlık düzeyi ve prenatal bağlanmaya, stres deneyim ve 

algısına, doğum sürecine etkisini belirlemek amaçlanmıştır.Postpartum kadınların örnekleme alındığı 

tezler (2 tez), yoganın psikolojik gelişim ve yaşam kalitesi üzerine, primipar annelerin emzirme 

yeterlilik ve maternal bağlanmaları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.Şizofreni 

hastalarının örnekleme alındığı tezde yoganın işlevsel iyileşme düzeyine etkisini; hemşirelik 

öğrencilerinin örnekleme alındığı tezde yoganın ruhsal belirti sıklığı ve tükürük kortizol düzeyine 

etkisini; yanıklı hastaların örnekleme alındığı tezde yoganın benlik saygısı ve beden algısına etkisi; 

astım hastalarının örnekleme alındığı tezde yoganın, hastalarının solunum fonksiyonlarına, semptom 

kontrolüne ve yaşam kalitesine etkisini; Hemodiyaliz hastalarının örnekleme alındığı tezde ise yoganın 

plazma beta endorfin düzeyi, ağrı şiddeti ve uyku kalitesi üzerine etkisini değerlenmek amacıyla 

yapılmıştır. Tezlerde amaca uygun olarak ölçüm araçlarının kullanıldığı belirlenmiştir. Tezlerin 

sonuçları değerlendirildiğinde tezlerin hepsinde yoganın etkili bir yöntem olduğu görülmüştür. 

Yoganın kullanım amacına göre etkisinin negatif olduğunu veya etkisinin olmadığını gösteren 

çalışmanın olmadığı saptanmıştır (Tablo 3). 
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Tablo 2: Tezlerin türüne, yapıldığı enstitü ve anabilim dalına ve yoga uygulamasına ilişkin bulgular 

Yazar/Yılı(kaynak) Tezin 

Türü 

Üniversite ve 

Enstitü 

Anabilim Dalı Yoga Uygulamasına İlişkin 

Genel Bilgi 

Höbek Akarsu R ve 

Rathfısch G,2016  

[8]. 

Doktora 

Tezi 

İstanbul 

Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü 

Kadın Sağlığı 

ve Hastalıkları 

Hemşireliği 

Anabilim Dalı 

*Araştırmacı tarafından deney 

grubundaki gebelere haftada iki 

gün her biri 40 dk sürecek şekilde 

8 hafta boyunca 16 seans yoga 

yaptırılmıştır. *Uygulamalar 5-6 

kişilik gruplar halinde yapılmıştır.  

*Araştırmacı haftanın belirli 

günlerinde, belirli saatlerde yoga 

uygulamaları yapmıştır.  

*Gebeler kendilerine uyan yoga 

uygulamalarına haftada iki defa 

olacak şekilde katılmışlardır. 

Kavak F ve Ekinci 

M, 2016  [9]. 

Do

ktora Tezi 

Atatürk 

Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü 

Psikiyatri 

Hemşireliği 

Anabilim Dalı 

*Deney grubuna ilk olarak yoga 

uygulaması, video izlettirilerek 

anlatılmıştır. 

*Yoga uygulaması 6 haftadan 

oluşmuştur. 

*Yoga uygulaması 5 dk ayakta 

nefes egzersizi, 5 dk oturarak nefes 

egzersizi, 5 dk uzanarak nefes 

egzersizi, 10 dk oturarak gevşeme 

(meditasyon), 15 dk uzanarak derin 

gevşeme aşamalarından 

oluşmuştur. 

Baykal Akmeşe Z 

ve Er Güneri S, 

2017  [10]. 

Doktora 

Tezi 

Ege Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü 

Kadın Sağlığı 

ve Hastalıkları 

Hemşireliği 

Anabilim Dalı 

*Yoga programının içeriği 

araştırmacı tarafından stres algısını 

azaltmaya yönelik odaklanma, 

nefes, duruş ve gevşemeyi kapsar 

şekilde hazırlanmış ve 

uygulanmıştır. 

* Her bir yoga uygulaması 

ortalama olarak 60 dakika 

sürmüştür. 

*Yoga uygulama grubundaki 

gebelere dört hafta süresince, 

haftada iki gün olacak şekilde 

yaptırılmıştır. 
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Öztürk F ve Tezel 

A, 2018  [11]. 

Doktora 

Tezi 

Ankara 

Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü 

Hemşirelik 

Anabilim Dalı 

*Deney grubuna dört haftalık 

sürede, haftada iki seans olmak 

üzere toplam sekiz seans kahkaha 

yogası uygulanmıştır. 

*Kahkaha yogasının bir seansı 

yaklaşık 40 dakikadır 

*Her kahkaha yogası seansı dört 

bölümden oluşur. Bu bölümler; el 

çırpma ve ısınma egzersizleri, 

derin nefes egzersizleri, çocuksu 

oyunlar, kahkaha egzersizleridir 

Yılmaz Esencan T 

ve Rathfısch G,2018  

[12]. 

Doktora 

Tezi 

İstanbul 

Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü 

Kadın Sağlığı 

ve Hastalıkları 

Hemşireliği 

*Deney grubunda yer alan gebelere 

araştırmacı tarafından 10 hafta 

boyunca haftada 2 kez 60 dakika 

sürecek yoga ve meditsyon 

uygulaması yaptırılmıştır. 

* Doğum eylemi süresince deney 

grubunda innatal yoga ve 

meditasyon uygulamalarına devam 

edilmiştir. 

Özdemir A ve 

Sarıtaş S, 2018  

[13]. 

Doktora 

Tezi 

İnönü 

Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü 

Hemşirelik 

Anabilim Dalı 

*Deney grubuna ilk olarak yoga 

uygulamasını içeren hemşirelik 

girişim materyali (ses CD)’si 

dinletilerek yapılacak işlemler 

anlatılmıştır. 

*Yoga uygulaması 30 dakikalık 

süreyle haftanın üç günü hastalarla 

birebir uygulamalı olarak 

yürütülmüştür. 

*Yoga uygulama süresi toplam 4 

haftadır. 

Bahçecioğlu Turan 

G ve Tan M, 2019  

[14]. 

Doktora 

Tezi 

Atatürk 

Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü 

İç Hastalıkları 

Hemşireliği 

Anabilim Dalı 

*Yoga uygulaması 6 hafta boyunca 

haftada 2 gün olmak üzere toplam 

12 seans yapılmıştır. 

*Uygulama esnasında gevşemeye 

yardımcı müzik ve doğa sesleri 

kullanılmıştır. 

*Uygulanan Yoga aşamaları; 15 

dk. ayakta nefes egzersizi, 10 dk. 

oturarak asana ile nefes egzersizi, 

10 dk. uzanarak asana ile nefes 

egzersizi, 25 dk. oturarak nefes 
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egzersizi, 10 dk. uzanarak derin 

gevşeme aşamalarını içermektedir. 

Ünver H ve Timur 

Taşhan S, 2019  

[15]. 

Doktora 

Tezi 

İnönü 

Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü 

Hemşirelik 

Anabilim Dalı 

*Deney grubundaki kadınların 

uygun gördüğü gün ve saatte, kendi 

evlerinde araştırmacı tarafından 10 

hafta boyunca haftada 1 kez her 

biri altmış dakika süren yoga 

uygulanmıştır. *Yoga’nın 

meditasyon aşamasında gevşemeyi 

sağlamaya yardımcı olarak 15 

dakika fon müziği dinletilmiştir. 

Yoga Uygulama Basamakları 

*Beş dakika nefes farkındalığı 

çalışması 

*Kırk dakika postpartum dönem 

asanalarını uygulama 60 Dakika 

*On beş dakika meditasyon 

Boybay Koyuncu S 

ve Yayan H, 2019  

[16]. 

Doktora 

Tezi 

İnönü 

Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü 

Hemşirelik 

Anabilim Dalı 

*Deney grubuna araştırmacı 

tarafından haftanın iki günü her 

biri 60 dk sürecek şekilde 

postpartum dönemde yoga 

uygulanmıştır. 

Yoga Uygulama Basamakları 

* Nefes farkındalığı çalışması (5 

dk süre ile)  

* Postpartum dönemde yoga 

asanaları uygulaması (45 dk süre 

ile) 

*Anne bebek iletişimi ve 

meditasyon (10 dk süre ile) 

Özer Z ve Ateş S, 

2019  [17]. 

Doktora 

Tezi 

Üsküdar 

Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü 

Hemşirelik 

Anabilim Dalı 

*Isınma egzersizleri ve el çırpma 

hareketleriyle kahkaha yogasına 

başlanmıştır. 

*İkinci aşamada derin nefes alma 

egzersizleri yaptırılmıştır. *Derin 

nefes alma egzersizlerinden sonra 

üçüncü aşamada çocuksu oyunlar 

ile gülmeye yardımcı olunmuştur. 

*Son aşamada ise gülme 

egzersizleri yaptırılmıştır. 

*Kahkaha yogası seansları 

hastalara haftada 2 kez 8 hafta 
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boyunca uygulanmıştır. 

* Seansların süresi 30 dakika 

olarak düzenlenmiştir. 

 

Tablo 3. Tezlerin yapılma amacına, yöntemine ve sonucuna ilişkin bulgular 

Yazar/Yılı(K

aynak) 

Amaç Yön

tem  

Örn

eklem 

Sayısı 

Ölçüm  Sonuç 

Höbek Akarsu R ve 

Rathfısch G,2016 

[8]. 

Gebelik yogasının 

gebelerin 

psikososyal sağlık 

düzeyi ve prenatal 

bağlanmaya 

etkisinin 

belirlenmesidir. 

Randomize 

Kontrollü 

deneysel 

 

Deney: 31 

Kontrol:32 

*Gebe tanıtım 

formu 

*Gebelikte 

psikososyal sağlığı 

değerlendirme 

ölçeği (GPSDÖ) 

*Prenatal bağlanma 

envanteri (PBE) 

Gebelik yogasının 

gebenin 

psikososyal sağlık 

düzeyi ve prenatal 

bağlanmayı 

arttırmada etkili 

bir yöntem olduğu 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Kavak F ve Ekinci 

M, 2016  [9]. 

Şizofreni 

hastalarında yoganın 

işlevsel iyileşme 

düzeyine etkisinin 

belirlenmesidir. 

Yarı 

deneysel 

 

Deney: 50 

Kontrol:50 

 

*Hasta Tanıtım 

Formu 

*Şizofrenide 

İşlevsel İyileşme 

Ölçeği (ŞİLO) 

Şizofreni 

hastalarına 

uygulanan yoganın 

işlevsel iyileşme 

düzeyini artırdığı 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Baykal Akmeşe Z ve 

Er Güneri S, 2017  

[10]. 

Stresli gebelerin 

stres yönetiminde 

yogaya ilişkin 

deneyimlerini ve 

yoganın stres 

algısına etkisini 

ortaya koymak 

amaçlanmıştır. 

Karma 

Desen 

 

Deney: 31 

Kontrol:31 

 

*Görsel Kıyaslama 

Ölçeğine (GKÖ) 

*Yarı 

Yapılandırılmış 

Görüşme Formu 

*Ses Kaydı 

Yoga uygulaması 

sonrası gebelerin 

stres algısı anlamlı 

olarak azalmıştır. 

Gebelerin sağlıklı 

ve rahat bir 

gebelik 

geçirdikleri 

sonucuna 

ulaşılmıştır 

Öztürk F ve Tezel A, 

2018  [11]. 

Kahkaha yogasının 

Hemşirelik Bölümü 

1. Sınıf 

öğrencilerinde 

ruhsal belirti sıklığı 

ve tükürük kortizol 

düzeyine etkisinin 

değerlendirilmesidir. 

Randomize 

Kontrollü 

deneysel 

 

Deney: 38 

Kontrol:37 

*Tanımlayıcı 

Özellikler Soru 

Formu 

 *Kısa Semptom 

Envanteri *Tükürük 

numunesi 

Hemşirelik 

Bölümü 1. Sınıf 

öğrencilerinde; 

kahkaha yogası 

girişiminin ruhsal 

belirtileri ve 

tükürük kortizolü 

azaltmada etkili 
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olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Yılmaz Esencan T 

ve Rathfısch G,2018  

[12]. 

Gebelik dönemi ve 

doğum eyleminde 

uygulanan yoga ve 

meditasyonun 

doğum sürecine 

etkisinin 

belirlenmesidir. 

Randomize 

Kontrollü 

deneysel 

Deney: 30 

Kontrol:60 

*Durumluk-Sürekli 

Kaygı Envanteri 

*Wijma Doğum 

Beklentisi/Deneyimi 

Ölçeği A (W-DEQ) 

*Doğum Eyleminde 

Öz-Yeterlilik Ölçeği 

Kısa Form *Visual 

Analog Skala 

(VAS), 

Yoga ve 

meditasyonun 

doğum sürecinde 

ağrı ve korku 

algılarının 

azalmasında, 

özyeterlilik 

duygusunun ve 

vajinal doğum 

oranlarının 

yükselmesinde 

etkili bir yöntem 

olduğusonucuna 

ulaşılmıştır. 

Özdemir A ve 

Sarıtaş S, 2018  [13]. 

Yanıklı hastalarda 

yoganın benlik 

saygısı ve beden 

algısına etkisinin 

belirlenmesidir. 

Yarı 

deneysel 

 

Deney: 55 

Kontrol:55 

 

*Kişisel Tanıtıcı 

Form*Rosenberg 

Benlik Saygısı 

Ölçeği ve Beden 

Algısı Ölçeği 

Yanıklı hastalarda 

yoga 

uygulamasının 

önemli ölçüde 

benlik saygısı 

artırıp ve beden 

algısını 

iyileştirdiği 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Bahçecioğlu Turan 

G ve Tan M, 2019  

[14]. 

Astım hastalarına 

uygulanan yoganın, 

hastalarının solunum 

fonksiyonlarına, 

semptom kontrolüne 

ve yaşam kalitesine 

etkisinin 

belirlenmesidir. 

Randomize 

Kontrollü 

deneysel 

Deney: 56 

Kontrol:56 

*Kişisel Bilgi 

Formu 

*Solunum 

Fonksiyonları 

İzleme Formu 

*Astım Kontrol 

Testi 

*Astım Yaşam 

Kalitesi Ölçeği 

Yoganın 

astım hastalarının 

solunum 

fonksiyonlarını 

semptom 

kontrolünü ve 

yaşam kalitesini 

olumlu etkilediği 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Ünver H ve Timur 

Taşhan S, 2019  

[15]. 

Postpartum 

dönemde yoganın 

psikolojik gelişim 

ve yaşam kalitesi 

üzerine etkisinin 

belirlenmesidir. 

Yarı 

deneysel 

 

Deney: 80 

Kontrol:80 

 

*Kişisel Bilgi 

Formu 

*Travma Sonrası 

Büyüme Envanteri  

*SF-36 Yaşam 

Kalitesi Ölçeği 

Postpartum 

dönemdeki 

kadınlarda yoganın 

psikolojik gelişimi 

ve yaşam kalitesini 

arttırdığı sonucuna 
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ulaşılmıştır. 

Boybay Koyuncu S 

ve Yayan H, 2019  

[16]. 

Postpartum 

dönemde yoga 

uygulamasının 

primipar annelerin 

emzirme yeterlilik 

ve maternal 

bağlanmaları 

üzerine etkisinin 

belirlenmesidir. 

Yarı 

deneysel 

 

Deney: 62 

Kontrol:62 

 

*Birey Tanıtım 

Formu 

* Emzirme 

Yeterlilik Ölçeği 

*Maternal 

Bağlanma Ölçeği  

Postpartum 

dönemde yoga 

uygulaması, 

annelerde emzirme 

yeterliliği ve 

maternal 

bağlanmayı 

arttırdığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Özer Z ve Ateş S, 

2019  [17]. 

Hemodiyaliz 

hastalarına 

uygulanacak olan 

kahkaha yogasının 

plazma beta 

endorfin düzeyi, ağrı 

şiddeti ve uyku 

kalitesi üzerindeki 

etkisinin 

belirlenmesidir. 

Randomize 

Kontrollü 

deneysel 

Deney: 56 

Kontrol:56 

*Sosyo-demografik 

bilgi formu *Visual 

Analog Skala 

*Pittsburgh Uyku 

Kalitesi Indeksi  

*Beta endorfin 

düzeyi için kan 

örnekleri 

Kahkaha yogası 

uygulaması 

hemodiyaliz 

tedavisi uygulanan 

hastaların beta 

endorfin 

düzeylerini 

artırmamakla 

birlikte en çok 

deneyimledikleri 

semptom olan 

ağrının şiddetini 

azaltmada ve uyku 

kalitesini 

arttırmada etkili 

olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

4. Sonuç 

Yoga uygulaması kullanılarak yapılan tezlerinin yakın zamanda yapıldığı bulunmuştur. Yoganın 

gebelerde, postpartum dönemdeki kadınlarda,şizofreni hastalarında, hemşirelik öğrencilerinde, 

yanıklı hastalarda, astım hastalarında ve hemodiyaliz hastalarında çeşitli semptomlar, 

parametreler üzerine veya sağlığı geliştirmeye yönelik olarak kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tezlerin tamamında yoganın etkili bir yöntem olduğu görülmüştür.  

5. Öneriler 

Bu alanda yapılan çalışma sayısının az olması nedeniyle farklı örneklem gruplarında çalışmaların 

yapılması ve çalışma sonuçlarının sağlık bakım hizmetlerine yansıtılması önerilmektedir.  
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Abstract: 

Cancer is the second leading cause of adult death in the world and in our country. Cancer disease 

affects the individual physically, psychologically, socially and spiritually and causes significant changes 

in the life of the individual. Therefore, in addition to routine care practices, cancer patients have 

physical, functional, psychosocial, spiritual and information needs. it is not limited only to the 

application of cancer treatment and refers to individualized care and proximity. By taking the patient 

to the center, the care needs of each individual should be determined and met with a holistic approach. 

Patient-centered care is one of the key elements in providing quality care to cancer patients. Providing 

quality care to cancer patients is possible through individualized care. Individualized care; is to offer 

trust, sincerity, openness, understanding, responsibility and care by respecting the dignity, uniqueness, 

individuality and integrity of individuals with different beliefs, values, attitudes, emotions, thoughts, 

preferences, experiences and perceptions. Individualized care contributes to cancer patients in many 

areas as well as assigning roles to nurses and other health professionals. The aim of this review is to 

explain the elements of individualized care in cancer patients, to emphasize the importance of 

individualized care for patients and to explain the roles of nurses in individualized care. 

 

Keywords: cancer, individualized care, nurse 
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KANSER HASTALARINDA BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ HEMŞİRELİK BAKIMI 
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Özet: 

Kanser dünyada ve ülkemizde yetişkin ölüm nedenleri arasında ikinci sırada bulunmaktadır. Kanser 

hastalığı bireyi fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi yönden etkileyerek bireyin yaşamında önemli 

değişimlere neden olmaktadır. Dolayısıyla kanser hastalarının rutin bakım uygulamalarının yanında 

fiziksel, fonksiyonel, psikososyal, spiritüel ve bilgi almaya ilişkin gereksinimleri bulunmaktadır. Kanser 

hastalarının bakımı; sadece kanser tedavisinin uygulanmasıyla sınırlandırılmamakta ve 

bireyselleştirilmiş bakımı ve yakınlığı ifade etmektedir. Hastayı merkeze alarak, her bireyin bütüncül 

bir yaklaşımla bakım gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması gerekmektedir. Hasta-merkezli 

bakım, kanser hastalarına kaliteli bakımın sunulmasında temel unsurlar arasında yer almaktadır. 

Kanser hastalarına kaliteli bakım sunulması bireyselleştirilmiş bakımla mümkündür. Bireyselleştirilmiş 

bakım; farklı inanç, değer, tutum, duygu, düşünce, tercih, deneyim ve algıya sahip bireylerin onuruna, 

eşsizliğine, bireyselliğine, bütünlüğüne saygı duyarak, haklarını dikkate alarak, güven, içtenlik, açıklık, 

anlayış, sorumluluk ile bakımın sunulmasıdır. Bireyselleştirilmiş bakım kanser hastalarına birçok 

alanda katkı sağlamakla beraber hemşirelere ve diğer sağlık profesyonellerine roller de yüklemektedir. 

Bu derlemede amaç kanser hastalarında bireyselleştirilmiş bakımın öğelerini açıklamak, 

bireyselleştirilmiş bakımının hasta açısından önemini vurgulamak ve bireyselleştirilmiş bakımda 

hemşirelerin rollerini açıklamaktır. 

 

Anahtar sözcükler: kanser, bireyselleştirilmiş bakım, hemşire 

 

1. Giriş 

Dünyada yetişkinlerde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan kanser, Türkiye'de de 

kardiyovasküler hastalıklardan sonra % 20 oranıyla ikinci ölüm nedenidir. Kanser, çağımızın önde gelen 

sağlık sorunlarından biridir [1,2]. Amerikan Kanser Birliği (ACS) 2014 verilerine göre; yeni kanser vaka 

oranı %17’dir. Kanser insidansı 100.000'de 227'dir; bu durum da her yıl yaklaşık 175.000 yeni kanser 

vakası olduğu anlamına gelmektedir. Küresel kanser insidansının 2030 yılına kadar 25 milyona 

ulaşacağı tahmin edilmekte ve bunun yaklaşık % 70'inin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde olması 

beklenmektedir [3]. Dünyada yaklaşık her altı ölümden biri, ülkemizde ise her beş ölümden birine kanser 

neden olmaktadır [4]. 

Kanser fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi boyutları etkileyerek bireyin yaşamında önemli 

değişimler meydana getiren kronik bir hastalıktır. Aynı zamanda; belirsizlikler içeren ağrı ve acı içinde 

ölümü çağrıştıran, suçluluk, terk edilme, panik ve kaygı uyandıran bir hastalık olarak algılanmaktadır. 

Kanser tedavisindeki ilerlemeler ve çeşitlilikler hastanın bakımını daha karmaşık hale getirmekte ve 

bakımın sunumunda yetersizliklerle sonuçlanmaktadır. Tedavi sürecinde ve sonrasında yaşanan 

belirsizlik hastalığın seyrini ve tedaviye yanıtı olumsuz olarak etkilemektedir [5]. Hastalığın doğası 

nedeniyle, kanser diğer kronik hastalıklara göre daha sıkıntılı ve baş etmesi güç sorunlara neden 

olmaktadır [6]. Bu nedenle kanser hastalarının tanı ve tedavilerine yönelik duygularını yönetmeleri, başa 

çıkma stratejilerini arttırmaları, kaygılarını ve streslerini azaltmaları, tedavi ve tıbbi müdahalelere 

hazırlıklı olmaları gerekmektedir [7]. Hastaların yaşam kalitelerini artırmak ve ihtiyaçlarını bütünsel bir 

şekilde karşılamak için hasta bireysel olarak ele alınmalı ve ailede bakıma dahil edilmelidir. Hemşirelik 
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bakımında hastaların bireyselliğinin göz önünde bulundurulması, ailenin de bakıma dahil edilmesi ile 

bütüncül ve bireysel olarak sunulabilmektedir [8]. 

 

2. Kanser Hastaları ve Gereksinimleri 

Kanserli hastaların yaşadıkları sorunlar yaşamlarını zorlaştırarak yaşam kalitelerini azaltmakta 

ve tedavinin her aşamasında sağlık bakım hizmetine olan ihtiyaçlarını artırmaktadır [5]. Bu nedenle 

rutin bakım uygulamalarının yanında fiziksel, fonksiyonel, psikososyal, spiritüel ve bilgi alma 

gereksinimleri bulunmaktadır [6]. Kanser hastalarının bakım gereksinimleri, çok boyutlu [7], dinamik 

ve zamanla değişen bir kavramdır [9]. Literatürde; rutin aktiviteleri sürdürme fiziksel, hastalığı 

kabullenme gereksinimi psikolojik, kanserin tekrarlaması veya yılması korkusu ile baş etme 

gereksinimi, desteği sürdürme ihtiyacı, kanser hastaları için sosyal gereksinimler olarak belirtilmiştir 

[7-10]. Bunların yanında; manevi soruları tartışma gereksinimi spiritüel [8,11] bakım, tedavi ve yan 

etkileri, semptomlar ile ilgili bilgilendirilme isteği bilgi gereksinimi olarak ifade edilmektedir. Bakım 

gereksinimi; hastalık sürecinde ve zamanla değişebilen dinamik bir kavramdır  [12]. Her bireyin farklı 

deneyim, değer ve geçmişe sahip olması onları diğer bireylerden ayrıcalıklı kılmaktadır. Bu durum, 

bireyselleştirilmiş bakım kavramını ortaya çıkarmaktadır [13]. Bireyin tüm boyutlardaki bakım 

gereksinimlerinin belirlenmesini, girişimlerin bireye özgü planlanarak uygulanmasını, bireyin bakım 

kararlarına katılımını, bireyi önemseme ve kabul etmeyi gerektiren bu bakım biçimi onkoloji 

hastalarının kaliteli bakımı için temel kriterdir [14,15]. Gereksinimleri ve gereksinimlerin birbiriyle 

etkileşimlerini belirlemek [16], gereksinimler arasında köprü oluşturmaya ve öncelikli sorunlara 

zamanında odaklanmaya [17] yardımcı olmaktadır. Bu durum; hastanın distresini azaltmakta [18], 

tedaviye uyumunu [19], bakımdan memnuniyetini ve yaşam kalitesini [20] artırmaktadır. 

 

3. Kanser Hastalarının Bakımı 

Kanser hastalarının bakımı; sadece kanser tedavisinin uygulanmasıyla sınırlandırılmamakta ve 

bireyselleştirilmiş bakımı ve yakınlığı ifade etmektedir. Hastayı merkeze alarak, her bireyin bütüncül 

bir yaklaşımla bakım gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması gerekmektedir. Hasta-merkezli 

bakım, kanser hastalarına kaliteli bakımın sunulmasında temel unsurlar arasında yer almaktadır [9]. 

Kaliteli bakım, sadece standart tedavinin uygulanmasıyla sınırlı olmamakta ve hasta memnuniyetine 

katkı sağlamaktadır [13]. Her bir hastanın, gereksinimlerini karşılamak üzere kendisine özgü planlanmış 

bakımı alması hizmetin sunumundan duyulan memnuniyetini arttırmaktadır. Bu nedenle hasta 

memnuniyeti, sağlık bakım ve hemşirelik bakım kalitesinin değerlendirilmesinde somut bir kriter olarak 

kullanılmaktadır [21,22]. Acaroğlu ve arkadaşlarının (2007) çalışmasında, bireyselliği algılama ile 

memnuniyet düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Bu sonuç, verilen 

bireyselleştirilmiş bakımın hastalar üzerinde olumlu etkisinin olduğunu ve beklentilerinin büyük ölçüde 

karşılandığını göstermektedir [22]. Kanser bakımında bireyselleştirilmiş bakım; destekleyici bakımla, 

iyi bir iletişimle, hastaya bilgi sağlamayla, hemşireler ve doktorlar arasında etkin işbirliğiyle ve kaliteli 

hemşirelik bakımıyla sağlanmaktadır [23]. Ulusal Kanser Enstitüsü, ileri kanser bakımı için iletişimi 

destekleyen altı bileşeni şu şekilde sıralamıştır. Bunlar; [24]. 
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Şekil 1. İleri kanser bakımı için iletişimi destekleyen altı bileşen 

4. Bireyselleştirilmiş Bakım 

Bireyselleştirilmiş bakım; farklı inanç, değer, tutum, duygu, düşünce, tercih, deneyim ve algıya 

sahip bireylerin onuruna, eşsizliğine, bireyselliğine, bütünlüğüne saygı duyarak, haklarını dikkate 

alarak, güven, içtenlik, açıklık, anlayış, sorumluluk ile bakımın sunulması olarak ifade edilmektedir 

[22,25]. Bireyselleştirilmiş bakım, hastaların kişisel özelliklerini, yaşam tarzını, hastanın bakım sürecine 

katılımını ve tercihlerini karar vermesini teşvik eden tercihlerini dikkate alan bir hemşirelik bakımının 

sunulmasıdır [25]. Bireyselleştirilmiş bakım, hastanın hobilerini, iş ve ev yaşantısını dikkate alarak; 

hastalıkla ve fiziksel semptomlar baş etme davranışını gözlemler. Aynı zamanda bireyselleştirilmiş 

bakım hastaların baş etme davranışlarını, düşüncelerini ve olayları yorumlamalarını ilişkin kişisel 

deneyimlerini de kapsamaktadır [26]. Bireyselleştirilmiş bakım; bakımın yönünü belirleme, klinik 

rehber ve olumlu hasta sonuçları oluşturma, hastaların yaşam kalitesi ve otonomilerini geliştirme gibi 

çok önemli avantajlar sağlamaktadır [24,25]. Bireyselleştirilmiş bakımın amacına ulaşması için; 

bakımın hastanın bireysel özellikleri doğrultusunda planlanması, uygulanması ve hastanın da bireysel 

yaklaşımın farkında olması ve kendi bakımının bireyselleştirildiğini deneyimlemesi, gerekmektedir. 

Hemşirelerin de bireyin bakımını ne ölçüde desteklediğini ve bireyselliği ne ölçüde gerçekleştirdiğini 

değerlendirebilmesi gerekmektedir [21,24]. Bu kriterler sağlandığında, bakımın kalitesi artmakta, 

hastanın bakım ve tedaviye uyumu kolaylaşmakta ve hemşirelik bakımından memnuniyeti, dolayısıyla 

hemşirenin memnuniyeti de artmaktadır. Literatür bilgileri, hastalar ve hemşirelerin algılamaları ve 

hedeflerinin birbiri ile tutarlı olmasının, hasta bireyin verilen bakımdan daha çok yarar görmesinde ve 

taburculuk sonrası tedaviye uyumunda önem taşıdığını göstermektedir [26]. Bireyselleştirilmiş bakımın 

olumlu etkileri üzerine yapılan çalışmalarda [21,24], bakım bireyselleştirildiğinde bireye en uygun olan 

bakımın verildiği ve bakıma yönelik sonuçların olumlu olduğu [25], bireyselleştirilmiş bakımın hastanın 

baş etme becerisini geliştirdiği [24], hastanın bağımlılığını azalttığı ve hastanede kalış süresini kısalttığı 

görülmüştür [21]. 

Onkolojik hastalar için bireyselleştirilmiş bakımın temel unsurları aşağıda yer almaktadır [26-29].  

Sağlık 
profesyonelleri 

ve hasta 
ilişkilerini teşvik 

etmek 

Bilgi 
alışverişinde 

bulunmak

Hastaların 
duygularına 

cevap vermek

Belirsizliği 
yönetmek

Karar almak

Hastanın 
kendini 

yönetmesini 
sağlamak
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Bunlar 

 Prognoz, tedavi seçenekleri hakkında hastanın bilgilendirilmesi, tedavi ve destekleyici bakımla 

ilgili kararlara hasta ve ailenin katılımı için fırsat sağlanması ve önemli sonuçların paylaşımında 

kadının güçlendirilmesi, 

 Tedavi planı oluşturulması sürecinde önceliklerin belirlenmesi ve yaşam kalitesinin 

artırılmasının amaçlanması, 

 Prognoz ve bakım seçeneklerini tartışmak için iletişim becerileri eğitiminin sağlanması ve 

becerilerin geliştirilmesi, 

 Kemoterapi ve palyatif bakım gibi tedavilerin klinik yararlılığı kanıtlandığı taktirde sunulması, 

 Fiziksel, psikospiritüel, sosyal ve çevresel alanlarda hastanın ihtiyaçlarının tanılanması, 

 Hastanın kültürel, sosyal ve inanç sistemlerindeki bakım eksikliğinde duyarlılığa uygun 

çözümler belirlenmesi, 

 Hastanın tercih ve deneyimlerine ilişkin bilişsel, sanatsal ve duygusal alanlarla ilgili bilgi 

alınması; bu doğrultuda iletişim kurulması ve eğitim verilmesi, 

 Hasta ve aile için bireyselleştirilmiş tedavi planı oluşturulmasının önemi ile ilgili onkoloji 

bakım sağlayıcıları arasında eğitim ve farkındalığın arttırılması, 

 Kanser hastalarının yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak ve geliştirmek için palyatif bakım 

araştırmalarına verilen desteğin artırılması, 

 Bireyselleştirilmiş tedavi planının geliştirilmesinde birincil bakım sağlayıcının yanında, tüm 

bakım sağlayıcıları arasında iletişimin geliştirilmesi, disiplinler arası işbirliğinin artırılması, 

 Tedavi sonrasında, aktif günlük tedavi döneminden ayaktan kontrollerin yapıldığı döneme 

geçişte nitelikli bir bakım planlanması. 

 

5. Bireyselleştirilmiş Bakımda Hemşirenin Rolü 

Bireyselleştirilmiş bakım, bireyselleştirilmiş hemşirelik uygulamalarının bir parçasıdır [21]. 

Bireyselleştirilmiş bakımın sağlanmasına temel oluşturan en temel faktör bakımı sağlayan bireydir [15]. 

Bireyselleştirilmiş bakımın geliştirilmesi, bireyselleştirilmiş bakım sürecinin değerlendirilmesi, 

faaliyetler, çalışma ortamlarının ve bakımda hastanın bireyselliğinin desteklenmesi açısından 

ebe/hemşireler önemli rollere sahiptir [21]. Bu kapsamda ebe/hemşireler; 

 Hastaların gereksinimleri ve gereksinimlerin birbiriyle etkileşimlerini belirlemeli [16], 

 Gereksinimler arasında köprü oluşturmalı ve öncelikli sorunlara zamanında odaklanmalı [17], 

 Hasta bireyi her açıdan değerlendirmeli ve ihtiyaçları doğru saptanmalı [30]. 

 Hasta öyküsü ve kişisel yaşam durumunun desteklenmesini bakımın önemli bir parçası olarak 

görmeli [27], 

 Bakımı, bireye özgü planlayarak uygulamalı ve bireyin kendi bakımına ilişkin kararlara 

katılımını sağlamalı [21], 

 Bireylerin eşsiz ve tek olma gerçeğini dikkate almalı ve bakımı bireyin içinde bulunduğu 

duruma göre planlamalı [23], 

 Hastaların günlük yaşam aktiviteleri, kendi öz bakımını yapabilme yetisi ve yaşam kalitesi 

hakkında bilgi alarak; bakım verirken bu bilgileri dikkate almalı [27], 

 Hasta ile etkileşim ve hastayı dinleme için zaman ayırmalı [30], 

 Hastaneye yatmadan önceki süreci hastanın otonomisini, bağımsızlığını ve kimliğini korumak 

için dikkate almalı [5], 

 Hasta ve yakınlarına, bireyselleştirilmiş tedavi planının önemi konusunda farkındalık 

kazandırmalı ve bakıma katılımlarını artırmalı [30], 
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 Bireyselleştirilmiş bakım protokollerinin geliştirilmesinde, örgütsel ve yönetsel desteğin 

sağlanması ve farkındalığın kazandırılmasında aktif rol almalıdır [24]. 

 Hemşireler, bireyselleştirilmiş bakımın sunulmasını hemşirelik mesleğinin ilkesi olarak kabul 

etmeli; holistik bir yaklaşım ile sağlığın yükseltilmesini, hastanın iyilik halinin sürdürülmesini 

ve kaybolan fonksiyonların onarılmasını öncelikli hedefler olarak belirlemelidir. 

Kanser hastaları için öncelikli olan günlük yaşamlarına ilişkin için bireyselleştirilmiş 

bakım hedefleri: 

 Hastalar; hastalığın prognozu ve tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilmelidir. Bilgilendirme 

doğrultusunda, tedavi ve destekleyici bakım konusundaki tercihlerini ve kaygılarını ifade 

etmeleri sağlanmalıdır.  

 Tedavinin sağlayabileceği kanıta dayalı yararlar hastayla görüşülmelidir.  

 Hastaların yaşam kalitesini artırmak öncelikli hedef olmalıdır. Bu nedenle, tedavi boyunca 

tedavinin amaçlarını içeren ve geliştirilebilir plan hazırlanarak hasta ile görüşülmelidir.  

 Tedaviye yönelik seçenekler tükendiğinde, hastalarda fiziksel ve duygusal acıyı en aza 

indirgemek, ileri kanserli hastalara onurlu ve gönül rahatlığıyla ölmek için fırsat verilmesi 

sağlanmalı, yalnızca semptom odaklı palyatif bakıma geçmeye teşvik edilmelidir [30]. 

Ulusal Tıp Enstitüsü kaliteli kanser bakımı sağlama konusunda, çeşitli profesyonel ekipler tarafından 

sağlanması gerektiğini vurgulamıştır. Kanser hastalarının bakımından sorumlu olan ekip; hastaların 

bakım planlarını kapsamlı, bireyselleştirilmiş ve koordineli olarak uygulamalıdır. Bunun sağlanabilmesi 

için kapsamlı bireyselleştirilmiş ve hasta merkezli meslekler arası eğitim planlanmalıdır. Hemşireler, 

her hastanın kendine özel ihtiyaçlarını kanser bakımının merkezi olarak tanımlamıştır [23].Kanser 

bakımındaki hemşireler, duygusal sıkıntıları belirleyebilmeli, ayrıca her hastanın bireysel ihtiyaçlarını 

karşılayacak hemşirelik bakımı planlayabilmeli ve sunabilmelidir. Kanser hastasının bakımında 

benzersizliğini kabul etmek ve kanser bakımında kaliteli bakım sağlamanın bir parçası olarak ele almak 

büyük önem taşımaktadır [5]. 

6. Sonuç 

Hasta merkezli olma ilkelerinden ilham alan bir bakım felsefesini benimseyen 

bireyselleştirilmiş bakım, hasta-hemşire güvenini sağlayarak hemşirelik bakım kalitesini yükseltir. Aynı 

zamanda kanser hastalarının bakımı hastaların sağlık durumlarını iyileştirebilecek hastanın günlük 

yaşamını yeniden kazanmasını ve rehabilitasyonunu sağlamaktadır [28,29]. 
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Abstract: This research was conducted to determine nurses' spirituality and 

spiritual care at the level of perception. The universe of descriptive study has 

established a State Hospital nurses working in research to meet the inclusion 

criteria gidilmeyip sampling in research and to participate voluntarily in the 

study were included 82 nurses who accepted. In collecting the data, semi-

structured questionnaire and Spirituality and Spiritual Care Rating Scale 

(MMBDÖ) was used. Data were collected by interviewing nurses in a 

hospital setting. In the evaluation of the data; number, percentage, mean, 

standard deviation, t-test and chi-square test was used, and the significance 

p <0.05 were accepted. 

Key words: Nursing, Spiritual Care, Spirituality and Spiritual Care Rating 

Scale 
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Özet:  

Bu araştırma hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım algı düzeylerini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini 

bir Devlet Hastanesinde çalışan hemşireler oluşturmuş olup araştırmada 

örneklem seçimine gidilmeyip araştırmaya alınma kriterlerine uyan ve 

araştırmaya gönüllü katılmayı kabul eden 82 hemşire dahil edilmiştir. 

Verilerin toplanmasında, yarı yapılandırılmış Anket Formu ve Maneviyat ve 

Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği (MMBDÖ) kullanılmıştır. Veriler hastane 

ortamında hemşireler ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, t testi ve ki-

kare testi kullanılmış ve anlamlılık p < 0.05 kabul edilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Hemşirelik, Manevi Bakım, Maneviyat ve Manevi Bakım 

Dereceleme Ölçeği 

1. Giriş 

Hemşirelik bakımında biyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinimler ele alındığı halde baş 

etme/problem çözme sürecinde önemli rolü olan ruhsal boyutun ele alınması yetersiz kalmaktadır. 

Manevi gereksinimler ve psikososyal gereksinimler fiziksel gereksinimlere göre daha soyut ve 

karmaşık olup aynı zamanda ölçümü güçtür. Bu nedenle bireyin sağlık bakımında daha net ve 

kolaylıkla ölçülebilen fiziksel gereksinimler öncelikle ele alınmakta buna karşılık manevi 

gereksinimler gözden kaçabilmektedir (2). Maneviyat insanın kendisi ve çevresindekiler ile olan 

ilişkisini, yaşamını, dünyadaki yerini, hayatın manasını anlama ve kabul etme çabası olup bugüne 

kadar kazanılmış olan bilgilerin sonucudur (3). Manevi gereksinimler; bireyin manevi yoksunluğunu 

azaltarak, manevi yönünü destekleyecek gereksinimlerdir. Hastanın iyileşmedeki gücüne etki eden 

manevi gereksinimlerin karşılanmaması yaşamı tehdit edici hastalık, acı çekme ve ölüm anksiyetesi ile 

birlikte yalnızlık ve izolasyon yaşamasına neden olmaktadır. Stresle başetmede, hastalıkların 

iyileşmesinde, depresyonun giderilmesinde, mortalite oranının azaltılmasında spritüel uygulamalar 

etkin bir güce sahiptir. Psikososyal bakımın önemli bir parçası olan manevi bakım hemşirelik 

bakımının ayrılmaz ve temel bir yönüdür (4). Hemşirelerin manevi bakım vermesinde etkili olan pek 

çok faktör vardır. Bu faktörlerden özellikle hemşirenin bireysel düşünce sistemi, manevi gereksinimler 

ve bakımı algılaması, kendi yaşam umudu ve gönüllülüğü ve konuya duyarlılığı hemşirelik bakımında 

etkili olmaktadır (5). Bu noktada araştırma hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım algılarını 

belirlemek amacıyla yapılmıştır.  
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2. Gereç ve Yöntem 

2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırma tanımlayıcı tipte olup araştırmanın evrenini bir Devlet Hastanesinde çalışan 

hemşireler oluşturdu. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip araştırmaya alınma kriterlerine uyan 

ve araştırmaya gönüllü katılmayı kabul eden hemşireler dahil edildi.  

2.2. Verilerin Toplanması 

Araştırma verileri Temmuz-Ağustos 2019 tarihlerinde haftanın beş günü araştırmaya gönüllü 

olarak katılmayı kabul eden hemşirelerden araştırmacı tarafından anket yöntemiyle toplandı. Veriler 

katılımcılardan yüz yüze görüşülerek veri formunun doldurulması şeklinde elde edildi. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan kişisel tanıtım 

formu, maneviyat ve manevi bakım dereceleme ölçeği ve sosyotropi-otonomi ölçeği kullanılarak 

toplanacaktır.  

2.4. Kişisel Tanıtım Formu 

Araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak oluşturulan kişisel tanıtım formunda 

hemşirelerin bireysel özellikleri (yaş, eğitim, çalışma yılı) ve palyatif eğitimi alıp almadıklarına 

yönelik sorular yer almıştır.  

2.5. Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği (MMBÖ) 

MMBÖ, McSherry, Draper ve Kendric tarafından 2002 yılında maneviyat ve manevi bakım 

kavramlarının algılanma düzeyini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş beşli likert tipi bir ölçektir. 

Cronbachalpha değeri 0.64’tür. Ülkemizde ölçeğin geçerlik ve güvenirlik testleri Ergül ve Bayık-

Temel tarafından 2007 yılında yapılmış ve iç tutarlılık kapsamında Cronbachalpha katsayısı 0.76 

olarak saptanmıştır. Toplam 17 soru içeren ölçek; maneviyat ve manevi bakım (madde 

6,7,8,9,11,12,14), dinsellik (madde 4,5,13,16) ve bireysel bakım (madde1,2,10,15) alt boyutlarından 

oluşmaktadır. Maddelerin puanlaması, “kesinlikle katılmıyorum” ifadesini taşıyan 1’den “tamamen 

katılıyorum” ifadesini taşıyan 5’e doğru yapılmaktadır. İlk 13 madde düz, son dört madde ters şekilde 

puanlanmaktadır. Toplam puan ortalaması arttıkça maneviyat ve manevi bakım kavramlarının 

algılanma düzeyi de olumlu yönde artmaktadır. Buna göre maneviyat ve manevi bakım alt boyutundan  

alınabilecek en yüksek puan 31, dinsellik ve bireysel bakım alt boyutlarından 16’dır. Ölçeğin 

toplamından alınabilecek en yüksek puan ise 69’dur. 

2.6. Verilerin Değerlendirilmesi  

Veriler SPSS 22 paket programı kullanılarak analiz edildi. Değerlendirme de, ki-kare, t testi ve 

ANOVA testleri kullanıldı ve anlamlılık p < 0.05 kabul edildi.  

3. Bulgular  

Araştırmaya katılan hemşirelerin %73.2’sinin kadın, %26.8’inin ise erkek olduğu belirlenmiştir. 

Katılımcıların yaş ortalamasının 30.12±6.00 olduğu, çalışma yıllarının ortalama 6.48±5.10 olduğu ve 

% 82.9’unun lisans ve %14.6’sının ise lisansüstü eğitim aldığı tespit edilmiştir. Çalışma alanları 

incelendiğinde ise %39’unun yoğun bakımda, % 61’inin servislerde çalıştığı görülmüştür. Çalışmadan 
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elde edilen verilerin analizi sonucunda MMBDÖ toplam puan ortalamasının ise 56.46 ± 8.05 olduğu 

tespit edilmiştir. Araştırmada hemşirelerin çalıştıkları birim ile MMBDÖ puan ortalaması arasındaki 

ilişki anlamlı bulunmazken, eğitim düzeyi  ile MMBDÖ puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu belirlenmiştir.  Ölçekten alınan toplam puan değerlendirildiğinde araştırmaya katılan 

hemşirelerin maneviyat algılarının yüksek olduğu söylenebilir.  Ayrıca MMBDÖ toplam Cronbach 

alfa katsayısı ise 0.74 olarak bulunmuştur.  

4. Sonuç  

Maneviyat ve manevi bakım algısını inceleyen daha fazla ve büyük ölçekteki çalışmaların 

yapılması önerilebilir. Sağlık örgütünün profesyonel üyeleri olan hemşirelere manevi bakım ve manevi 

bakımın önemi konusunda eğitim verebilir.  
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Abstract:  

This study was conducted to evaluate the knowledge and attitudes of nurses 

towards evidence-based nursing. The universe of this descriptive study 

consisted of nurses working in a State Hospital. Data were collected using a 

semi-structured Questionnaire and Evidence Based Nursing Attitude Scale. 

Data were collected by face to face interviews with nurses in the hospital 

environment. In the evaluation of the data; Cronbach Alpha Reliability 

Analysis, number, percentage, mean, standard deviation, t test and chi-

square test were used and significance was accepted as p <0.05. 

 

Key words: Nursing, Evidence-Based Nursing, Evidence-Based Practices, 

Attitude Scale towards Evidence-Based Nursing 
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Özet: Bu araştırma hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Bilgi ve 

Tutumlarının Değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki 

araştırmanın evrenini bir Devlet Hastanesinde çalışan hemşireler 

oluşturmuş olup araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip araştırmaya 

alınma kriterlerine uyan ve araştırmaya gönüllü katılmayı kabul eden 110 

hemşire dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında, yarı yapılandırılmış Anket 

Formu ve Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. 

Veriler hastane ortamında hemşireler ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde; Cronbach Alpha Güvenirlik Analizi, sayı, 

yüzde, ortalama, standart sapma, t testi ve ki-kare testi kullanılmış ve 

anlamlılık p < 0.05 kabul edilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Hemşirelik, Kanıta Dayalı Hemşirelik, Kanıta Dayalı 

Uygulamalar, Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği 

   

1. Giriş 

Kanıta dayalı uygulama (KDU), hastanın tıbbi bakımı için karar alma sürecinde konu ile ilgili 

olarak yayımlanmış güncel ve en iyi kanıtların, hastanın iyileşmesi ve hizmetin iyi bir şekilde 

planlanması ve yürütülmesi için titizlikle kullanılmasıdır (4). Kanıta dayalı tıp ilkelerinin tüm sağlık 

disiplinlerinde uygulanması Kanıta Dayalı Sağlık Bakımı olarak da tanımlanmaktadır.  

Ayrıca kanıta dayalı uygulamalar, araştırma mevcut klinik uzmanlığın yanı sıra hastanın 

tercihleri ve değerleri ile ilgili en iyi kanıtı göz önünde bulunduran sağlık bakım sunumunda problem 

çözücü bir yaklaşımdır (5).  Bu noktada hemşireler ekip içinde önemli bir role sahiptir ve bakım 

hizmetlerine aktif olarak katılmalıdır (3). Hemşirelik bakımı tanı konulduğu anda başlar ölüme kadar, 

ölüm sonrası ise ailenin bakımıyla devam eder. Bakım kanıta dayalı en iyi uygulamalara göre 

verilmelidir (3). Son 40 yıldır kanıta dayalı tıp uygulamalarının gelişimi ile hemşirelik mesleğide bu 

gelişimden etkilenmiştir. Bu gelişim hemşirelerin araştırma sonuçlarını bakıma aktarmalarını zorunlu 

kılmıştır. Hemşirelik bakımının kanıtlara temellendirilmesi hemşirelik biliminin gelişmesine ve yeni 

politika ve prosedürlerin kullanılmasına olanak sağlamaktadır (6). Geleneksel tıp uygulamalarının 
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yerini alan kanıta dayalı tıp uygulamaları, hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde, doğru kararların 

verilebilmesi için sistemli bir yaklaşımla nitelikli ve güncel araştırmalarla kararların desteklenmesini 

gerektirmektedir (7). 

Hemşirelik mesleğinde kanıta dayalı uygulamayı geliştirmek için bu alandaki bilgi ve 

becerilerin arttırılması ve bilimsel verilere dayalı bakımın uygulanmasının önündeki engellerin 

azaltılması gerekir (6). Hemşirelerin kanıta dayalı uygulamalarının karşısında hem kişisel hem de 

örgütsel açıdan birçok engel vardır. Hemşirelikte profesyonelleşmenin başta gelen koşulu kuşkusuz 

bilimi ve bilimsel yöntemi yeterince anlamak ve mesleğe yansıtmaktır. Hemşirelikte bilimsel yöntem 

kullanılarak yapılan araştırmalar; gelecekte hemşireleri deneyimlere dayalı kararlardan kanıta dayalı 

karar verme bilincine taşıyacak ve kendi bilgisini üreten, bilginin bilimsel değeri ve kullanımı 

konusunda daha fazla sorumluluk alan hemşirelerin sayılarını artıracaktır. Bu bağlamda araştırma 

hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla 

yapılmıştır.  

2. Gereç ve Yöntem 

2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini bir Devlet Hastanesinde çalışan hemşireler oluşturmuş 

olup araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip araştırmaya alınma kriterlerine uyan ve araştırmaya 

gönüllü katılmayı kabul eden 110 hemşire dahil edildi.  

2.2. Verilerin Toplanması 

Araştırma verileri Ağustos-Eylül 2019 tarihlerinde haftanın üç günü araştırmaya gönüllü olarak 

katılmayı kabul eden hemşirelerden araştırmacı tarafından toplanmıştır. Veriler katılımcılardan yüz 

yüze görüşülerek veri formunun doldurulması şeklinde elde edildi. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanmasında, yarı yapılandırılmış Anket Formu ve Kanıta Dayalı Hemşireliğe 

Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; Cronbach Alpha Güvenirlik 

Analizi, sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, t testi ve ki-kare testi kullanılmış ve anlamlılık p < 0.05 

kabul edilmiştir.  

2.4. Kişisel Tanıtım Formu 

Araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak oluşturulan kişisel tanıtım formunda 

hemşirelerin bireysel özellikleri (yaş, eğitim düzeyi, çalışma yılı, çalışılan birim) yönelik sorular yer 

almıştır  

2.5. Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği (KDHYTÖ)  

Hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla 2011 yılında 

İspanyada Ruzafa-Martinez ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, ülkemizde geçerlik ve güvenirlik 

çalışması 2015 yılında Ayhan ve arkadaşları (21) tarafından yapılmıştır. Ölçek, 15 maddeden ve üç alt 

boyuttan oluşmaktadır. Maddelerin sekizi olumlu (1, 2, 5, 7, 9, 11, 13 ve 14. maddeler) yedisi olumsuz 

(3, 4, 6, 8, 10, 12 ve 15. maddeler) ifade içermekte; olumsuz maddeler ters çevrilerek kodlanmaktadır. 

Beşli likert tipine (1=hiç katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=biraz katılıyorum, 4=katılıyorum, 

5=tamamen katılıyorum) göre hazırlanan ölçekten en düşük 15, en yüksek 75 puan alınmaktadır. 

Ölçekten yüksek puan alınması kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumun olumlu olduğunu 

göstermektedir. Özgün ölçeğin güvenirlik katsayısı α=0.85’tir. Alt boyut güvenirlik katsayıları, İnanç 
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Alt Boyutu için α=0.86, Uygulama Niyeti Alt Boyutu için α=0.63, Duygular Alt Boyutu için 

α=0.70‘dir. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.89, alt boyutları için 

Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları 0.70 ile 0.89 arasında hesaplanmıştır. 

3. Bulgular 

Araştırmaya katılan hemşirelerin %65.5’inin kadın, %34.5’inin ise erkek olduğu belirlenmiştir. 

Katılımcıların yaş ortalamasının 31.90±6.10 olduğu, çalışma yıllarının ortalama 9.41±7.18 olduğu ve 

% 76.4’ünün lisans ve %12.7’sinin ise lisansüstü eğitim aldığı tespit edilmiştir. Çalışma alanları 

incelendiğinde ise %25.5’inin yoğun bakımda, % 69.1’inin servislerde çalıştığı görülmüştür.  

Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum 

Ölçeği toplam puan ortalamasının ise 57.94 ± 10.15 (15-75)  olumlu yönde yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Çalışmada hemşirelerin eğitim düzeyleri ve çalıştıkları birim ile kanıta dayalı uygulamalara 

bakış açıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edildi.  

Ayrıca Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği toplam Cronbach alfa katsayısı ise 

0.84 olarak bulunmuştur.  

4. Sonuç 

Hemşirelerin kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları hakkında bilgilerinin orta düzeyde ve 

tutumlarının yüksek düzeyde olumlu olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelere 

kanıt düzeylerini ve araştırma sonuçlarını değerlendirebilmeleri için eğitimler verilmesi,  sahada bu 

sonuçları uygulayabilmelerinin desteklenmesi önerilmektedir. 
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Abstract: Background: The genus Kocuria are Gram-positive immobile cocci within the 

Micrococcaceae family. Micrococcus species are all aerobic, catalase-positive, susceptible to 

bacitracin and resistant to furazolidone. Furazolidin resistance distinguishes Micrococci from 

Staphylococci.  In this study, a rare case of meningitis due to Kocuria rosea in a pediatric patient with 

ventriculo-peritoneal shunt is presented. 

Case: An 8-month-old female patient underwent a shunt operation at the age of 7 weeks due to 

hydrocephalus. The patient underwent for shunt change 45 days ago due to shunt dysfunction. She was 

admitted to the emergency department of Dicle University Medical Faculty Hospital with the 

complaints of abdominal distension and occasional fever. 

CSF (cerebrospinal fluid)was taken under aseptic conditions from the patient and the leukocytes of 

CSF were counted as 13x10 / ml. The CSF sample of the patient was centrifuged at 1500xg for 5-10 

minutes and subcultures made by dilution method to chocolate agar and 5% Sheep Blood Agar (SBA) 

from the bottom sediment were incubated at 35 ± 2 ° C. After 48 hours of incubation, yellow,  S-type 

colonies were produced in SBA and chocolate agar. The culture grown bacteria was identified as K. 

rosea with an identification score of 2,25 by MALDI Biotyper 3.1 (BrukerDaltonics, USA). CSF 

biochemistry results were concurrent with culture; CSF glucose as 28mg/dl and CSF protein as 

405mg/dl. The strain was determined as infectious agent after  laboratory results of CSF and the 

interview with the clinical doctor of the patient. The antimicrobial susceptibility test of the isolate was 

studied by Kirby-Bauer disc diffusion method and evaluated according to zone diameters of the 

Staphylococcus species revealed in European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 

(EUCAST). The isolate was susceptible to erythromycin, ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, 

vancomycin, linezolid, chloramphenicol, gentamicin, amikacin, tigecycline , tetracycline and 

trimethoprim / sulfomethoxazole. The patient was discharged after 14 days of vancomycin treatment.  

Conclusion: The patient's clinical condition and other laboratory tests should be  considered before 

determining culture grown  normal skin flora bacteria as contamination or colonization. 
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It is crucial to be in contact with the patient's clinical physician and to be more careful in the presence 

of invasive procedures and immun supressive conditions. Early initiation of treatment with accurate 

and rapid diagnosis reduces morbidity and mortality. 

Keywords: Kocuria rosea, meningitis, ventriculo-peritoneal shunt 

 

1. Introduction 

Kocuria rosea is a member of Kocuria genus, Micrococcacea family. These Gram-positive 

aerobic cocci  are commonly found in soil and water, and are also commensal organisms that colonise 

human skin and oropharynx. Kocuria species are also used for industrial purposes[1,2]. Recently 

Kocuria species have been recognized as  emerging pathogens especially in  in immunocompromised 

patients or in patients with invasive medical devices such as catheters[3–5]. New identification 

technologies such as mass spectrometry and genotypic assays  have contributed to the recognition 

of  rare pathogens[6]. 

Case: An 8-month-old female patient with hydrocephalus underwent a shunt operation at the 

age of 7 weeks. At the age of 6 months, the baby patient underwent for shunt change due to shunt 

dysfunction. One month after the replacement of the new shunt, the patient had fever and abdominal 

distension and was admitted to the emergency department of Dicle University Medical Faculty 

Hospital. The baby had no other comorbidities. 

Cerebrospinal fluid (CSF) sample was taken under aseptic conditions from the shunt of the 

patient and the leukocytes of CSF were counted as 13x10 / ml. The CSF sample  was centrifuged at 

1500xg for 5-10 minutes and subcultures made by dilution method to chocolate agar and 5% Sheep 

Blood Agar (SBA) from the bottom sediment. After incubation at 35 ± 2 ° C for 48 hours of 

incubation, yellow coloured S-type colonies were produced in SBA. There was also grown colonies in 

chocolate agar medium. Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation- Time Of Flight (MALDI-TOF)  

mass spectrometry method was used to identify colonies grown on the mediums. The bacteria was 

identified as Kocuria rosea with an identification score of 2,25 by MALDI Biotyper 3.1 (Bruker 

Daltonics, USA). CSF biochemistry results were concurrent with culture; glucose as 28mg/dl and 

protein as 405mg/dl. 

 As the isolate was a Micrococcaceae family member, it was thought to be a contaminant at 

first. However, the patient's clinic and CSF biochemistry suggested that the bacteria was the causative 

agent of meningitis. The antimicrobial susceptibility test of the isolate was carried out by Kirby-Bauer 

disc diffusion method and was evaluated according to zone diameters of the Staphylococcus species 

revealed in European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)[7]. The isolate 

was susceptible to erythromycin, ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, vancomycin,linezolid, 

chloramphenicol, gentamicin, amikacin, tigecycline , tetracycline and trimethoprim / 

sulfomethoxazole. The patient was discharged after 14 days of vancomycin treatment.  

2. Discussion 

Kocuria species are Gram-positive, obligate aerobic cocci belonging to Micrococcaceae family. 

These tetrad-forming, catalase positive, coagulase negative bacteria have low pathogenity and are 
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commensal organisms of human skin and oropharynx[8]. Various infections due to Kocuria species  

have been reported worldwide; such as catheter related bacteremias, peritonitis and meningitis[9–11]. 

Invasive medical devices are risk factors for such commensal bacterial infections. Peritonitis dua to K. 

rosea was reported in an eight years old pediatric patient with peritoneal dialysis[12].  Bahvsar et al., 

reported two pediatric meningitis cases; one with peritoneal dialysis and the other requiring total 

parenteral nutrition[9]. However, the first reported meningitis case due to Kocuria rosea was a healthy 

woman without any indwelling devices. She had no accompanying disease except for being elderly 

and a mild increase in blood creatinin level. The bacteria was thought to invade the brain through 

cribriform plate from oropharynx [3]. A rare case of endocarditis due to K. rosea was reported in an 

immunocompetent pediatric patient. The 10 years-old patient neither had catheters and nor underlying 

immunosuppressive diseases[13].  

In current case, the patient was treated by intravenous vancomycin. Two pediatric patients with 

meningitis also had vancomycin treatment with catheter removal[9].The previously reported 

endocarditis case was treated by intravenous amoxicillin and clavulanate[13].  

3. Conclusion 

The patient's clinical condition and other laboratory tests should be considered before 

determining culture grown commensal skin flora bacteria as contamination or colonization. 

It is crucial to be in contact with the patient's clinical physician and to be more careful in the 

presence of invasive procedures and immun supressive conditions. Early initiation of treatment with 

accurate and rapid diagnosis reduces morbidity and mortality. 
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Abstract:  

Objective:This study was carried out to determine the relationship between smart phone addiction and 

body mass index (BMI) in a group of adolescents who applied to a pediatric outpatient polyclinic. 

Method:Data of the descriptive and correlational study was collected in a pediatric outpatient polyclinic 

of a public hospital between September 2017 and August 2019 using an Information Form and Smart 

Phone Addiction Scale-Short Version (SAS-SV).A total of 203 adolescents between the ages of 12 and 

18, who had a smart phone and accepted attending to the study participated in the study.Data analysis 

was performed by SPSS 22.0 program using mean, standard deviation, number and percentage, 

Student's t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Spearman’s correlation analysis.All results 

were tested at a significance level of p <0.05. Results:It was determined that the age average of the 

adolescents was 14.86 ± 1.57, and that 40.6% of them were female and 59.6% were male.In this study, 

daily smartphone usage time of the adolescents was found to be 157.62 ± 200.13 minutes and a positive 

weak correlation was found between the daily smartphone usage time of the adolescents and total score 

averages of SAS-SV (r:0,46, p<0,001). It was determined that the total score averages of the adolescents 

were 24.51 ± 12.71 (10-60) and the BMI averages were 19.97 ± 3.48 (12.61-34.61) and no significant 

correlation was detected between the averages of both SAS-SV and BMI (p>0,05). Conclusion: As the 

daily phone usage time of the adolescents increases, the risk of smartphone addiction 

increases.However, it was found that daily phone usage time of the adolescents did not affect the body 

mass index.  

Keywords: Adolescents, addiction, mobile phone, psychiatric nursing. 
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Özet:  

Amaç: Bu çalışma çocuk hastalıkları polikliniğine başvuran bir grup ergende akıllı telefon bağımlılığı 

ve beden kitle indeksi (BKI) arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı ve 

ilişki arayıcı türde olan çalışmanın verileri bir devlet hastanesi çocuk hastalıkları polikliniğinde, Eylül 

2017 – Ağustos 2019 tarihleri arasında, Bilgi Formu ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu 

(ATBÖ-KF) kullanılarak toplandı. Çalışmaya 12-18 yaşları arasında, akıllı telefonu olan ve çalışmaya 

katılmayı kabul eden 203 ergen katıldı. Verilerin analizi SPSS 22.0 programında ortalama, standart 

sapma, sayı ve yüzde, Student t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Spearman’s korelasyon 

analizi kullanılarak analiz edildi. Tüm bulgular p <0,05 anlamlılık düzeyinde sınandı. Bulgular: 

Çalışmaya katılan ergenlerin yaş ortalamasının 14,86±1,57; %40,6’sının kadın, %59,6’sının erkek 

olduğu belirlendi. Bu çalışmada ergenlerin günlük akıllı telefon kullanma süreleri 157,62±200,13 dk 

bulundu ve ergenlerin günlük telefon kullanma süreleri ile ATBÖ-KF toplam puan ortalamaları 

arasında pozitif yönde ve zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki saptandı (r:0,46, p<0,001). Ergenlerin ATBÖ-

KF toplam puan ortalamalarının 24,51±12,71 (10-60) ve BKI ortalamalarının 19,97±3,48 (12,61-

34,61) olduğu belirlendi ve ATBÖ-KF ve BKI ortalamaları arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05). 

Sonuç: Ergenlerin günlük telefon kullanım süreleri artıkça akıllı telefon bağımlılığı riski artmaktadır. 

Ancak ergenlerin günlük telefon kullanım sürelerinin beden kitle indeksini etkilemediği saptandı.  

Anahtar Kelimeler: Ergenler, bağımlılık, mobil telefon, psikiyatri hemşireliği. 

 

1. Giriş 

Gelişen teknoloji ile bilgisayar, internet ve akıllı telefonlar bireylerin günlük yaşamlarını 

etkilemeye başlamıştır. Akıllı telefonlar, bilgisayar ve telefonların işlevlerini yapmaları 

nedeniyle özellikle genç kuşağa [1], istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını 

sağlayabilme, oyun oynama, alışveriş yapma, görüntülü sohbet veya mesajlaşma, mail 

gönderme, müzik dinleme, video ya da film izleme gibi olanaklar sunmasının yanı sıra [2], 

hemen her yerde sık kullanımından kaynaklanan bir problemi de beraberinde getirdiği 

düşünülmektedir. Bağımlılık denince akla sadece sigara, alkol, madde veya kumar gelmek ile 

birlikte; gelişen teknolojinin yaygın ve sık kullanımından dolayı telefon, bilgisayar ve internet 

bağımlılığı denen yeni bir bağımlılık kavramı karşımıza çıkmaktadır [3]. Güney Kore’de 2011 

yılında yapılan bir araştırmada akıllı telefon bağımlılığı %8,4 bulunmuş ve bu oranın %7,7 olan 

internet bağımlılığından daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Aynı çalışmada 10-20 yaşları 

arasındaki bireylerde akıllı telefon bağımlılığı bu oranın %11,4, 20-30 yaşları arasındaki 

bireylerde ise %10,4 olduğu saptanmıştır [4]. 
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Akıllı telefonların sık ve kompülsif kullanımı ruhsal semptomlara neden olmanın yanında, 

telefon kullanırken araba kullanma nedeniyle trafik kazalarına, uyku problemlerine, boyun 

ağrılarına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra fiziksel aktivitenin azalmasına, beden kitle 

indeksinin artmasına neden olabilmektedir. Haug ve ark. (2015) İsveç’te yaptıkları çalışmada 

çalışmaya katılan ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı düzeyleri arttıkça fiziksel aktivite 

düzeyinin azaldığı saptanmıştır [5]. Özellikle çocuk ve ergenlerde internet bağımlılığı ile 

obezite ile ilişkili çalışmalara rastlanırken, liteaturde yeni bir kavram olan akıllı telefon 

bağımlılığı ve obezite arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar sınırlıdır. Demirci ve ark.(2014) 

tıp fakültesi öğrencileri ile yaptıkları çalışmada; akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin yüksek 

olduğu saptanmıştır [6]. Ancak bu çalışmanın örneklem grubu sadece tıp fakültesi öğrencileri 

ile sınırlıdır. Tekin ve ark.(2014) yine tıp fakültesi öğrencilerinin cep telefonlarını problemli 

kullanımlarını değerlendirmişlerdir [7]. Yapılan başka bir çalışmada vücut kitle indeksi 

sonuçları değerlendirildiğinde, her gün bilgisayar oyunu oynamayan öğrencilerin %64 normal 

iken,1 saatten az oyun oynayan 9 öğrenciden 5’inin düşük ve 4’ünün ise normal olduğu 

gözlenmiştir. 2-3 saat veya 4-5 saat oyun oynayan öğrencilerin tamamının vücut kitle indeksi 

normal bulunmuştur. Ancak 5 saatten fazla dijital oyun oynayan 3 öğrenciden 2’sinin 

obezitesinin olduğu kaydedilmiştir [8].  Literatürde bu çalışma ile benzer çalışmalara 

ulaşılamamıştır. Bu çalışmanın amacı çocuk polikliniğine başvuran bir grup ergende akıllı 

telefon bağımlılığı ve obezite arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. 

 

2. Yöntem 

Araştırmanın amacı ve tipi 

Bu çalışma çocuk hastalıkları polikliniğine başvuran bir grup ergende akıllı telefon 

bağımlılığı ve beden kitle indeksi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla kesitsel, 

tanımlayıcı ve ilişki arayıcı desende yapıldı. 

 

Araştırmanın Yeri ve Zamanı 

Bu çalışma bir üniversite hastanesi çocuk hastalıkları polikliniğinde, Eylül 2017 – 

Ağustos 2019 tarihleri arasında yürütüldü.  

 

Araştırmanın evreni ve örneklemi  

Araştırmanın evrenini, araştırma verilerinin toplandığı tarihte üniversite hastanesinde 

çocuk polikliniğine başvuran tüm hastalar, örneklemini ise 12-18 yaşları arasında, akıllı 

telefonu olan ve çalışmaya katılmayı hem kendisi hem de ebeveyni kabul eden ergenler 

oluşturdu. Çalışmada örneklem hesabına gidilmeyip belirlenen tarihler arasında ulaşılabilen 

tüm ergenler çalışmaya dahil edildi ve toplam 203 ergene ulaşıldı. Çalışmaya katılmayı kendisi 

ya da ebeveynleri kabul etmeyen ve akıllı telefonu olmayan ergenler çalışma kapsamına dahil 

edilmedi. 
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Veri toplama araçları 

Bu çalışmada literatür taranarak [2,5-6] araştırmacılar tarafından oluşturulan ergenlerin 

sosyo-demografik özellikleri, akıllı telefon kullanımı, boy, kilo ölçümleri ve fiziksel 

yakınmalarına dair 22 sorudan oluşan Bilgi Formu ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa 

Formu kullanıldı. 

Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği – Kısa Formu (ATBÖ-KF): Kwon ve ark. (2013) 

tarafından ergenlerde akıllı telefon bağımlılığını riskini ölçmek için geliştirilen, 10 maddeden 

oluşan ve altılı Likert tipidir. Ölçek puanları 10-60 arasında değişmektedir. Testten elde edilen 

puan arttıkça akıllı telefon bağımlılığı için risk artmaktadır. Ölçek toplam puan üzerinden 

değerlendirilmekte olup alt ölçekleri yoktur [2]. Türkçe geçerlilik güvenilirliğini Noyan ve 

arkadaşlarının (2015) üniversite öğrencileri ile yaptığı ATBÖ-KF’nin Cronbach Alfa güvenirlik 

katsayısı 0.94 bulunmuştur [9]. Bu çalışmada ise ölçeğin Cronbach Alfa Katsayısı 0,91 bulundu.         

 

Verilerin Toplanması 

Bu çalışmada ilk olarak araştırmaya katılan ergenlere Bilgi Formu verilerek 

doldurmaları istendi ve daha sonra araştırmacı tarafından ergenin boy ve kilosu ölçülerek 

kaydedildi. Her bir katılımcı için veri toplama yaklaşık 20 dk. sürdü. 

 

Verilerin değerlendirilmesi 

Veriler SPSS 22.0 programında analiz edildi. Tanımlayıcı verilerin analizinde ortalama, 

standart sapma, sayı ve yüzde kullanıldı. Normallik testleri ve sayısal değerlerin Kurtosis ve 

Skewness değerleri incelenerek, ikili değişkenlerin karşılaştırılmasında Student t testi, üçlü 

değişkenlerin karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanıldı. Ölçek puanı 

ve beden kitle indeksi (BKI) arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Spearman’s korelasyon 

analizi kullanıldı. Tüm bulgular p <0,05 anlamlılık düzeyinde sınandı.  

 

Araştırmanın sınırlılıkları 

Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen hastalarla ile görüşülememesi ve çalışmanın tek 

merkezde yapılması nedeniyle, araştırma sonucunun genellenememesi araştırmanın 

sınırlılığıdır. Araştırmacı tarafından ölçülen kilo değerinin tüm ergenlerde aç karnına 

ölçülmemesi, araştırmanın bir diğer sınırlılığıdır. 

 

Araştırmanın etik yönü  

Araştırmanın yapılabilmesi için Etik Kurulundan 146 sayı ve 23.06.2017 tarihli etik kurul 

izni ve çalışmanın yapıldığı hastaneden kurum izni alındı. Ayrıca her ergen için hem 

ebeveynlerinden hem kendilerinden bilgilendirilmiş izin alındı.  

 

3. Bulgular 

Çalışmaya katılan ergenlerin yaş ortalamasının 14,86±1,57; %40,6’sının kadın, 

%59,6’sının erkek olduğu belirlendi. Ergenlerin %59,6’sının ekonomik durumlarını orta 

düzeyde algıladıkları, %30,5’inin annelerinin ilkokul, %30’unun babalarının lise mezunu 

olduğu; %94,6’sının annesinin çalışmadığı, %93,6’sının babasının çalıştığı belirlendi (Tablo-

1). Ergenlerin sosyodemografik özellikleri ile ATBÖ-KF toplam puan ortalamaları 
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karşılaştırıldığında, ergenlerin yaşı ile ATBÖ-KF toplam puan ortalamaları arasında pozitif ve 

zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki saptandı. Annesi okuryazar olan ergenlerin, annesi ilkokul ve 

ortaokul mezunu olan ergenlere göre ve annesi çalışan ergenlerin annesi çalışmayan ergenlere 

göre ATBÖ-KF toplam puan ortalamalarının anlamlı şekilde daha yüksek olduğu belirlendi 

(p<0,05) (Tablo-1). 

 
Tablo-1: Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri ve ATBO-KF Toplam Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Özellikler Ort±SD Min-Max İstatistik/p 

Yaş 14,86±1,57 12-17 r: 0,22 p:0,001** 

 Sayı (n) %  

Cinsiyet  

Kadın 

Erkek 

 

82 

121 

 

40,4 

59,6 

 

t: 1,10 

p: 0,26 

Ekonomik Durum 

Kötü 

Orta 

İyi 

Çok iyi 

 

22 

121 

59 

1 

 

10,8 

59,6 

29,1 

0,5 

 

F: 0,85 

p: 0,46 

Anne Eğitim Düzeyi 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite ve üstü 

 

60 

31 

62 

31 

16 

3 

 

29,6 

15,3 

30,5 

15,3 

7,9 

1,5 

 

 
F: 4,55 

p: 0,001 

Okuryazar>İlkokul  

Okuryazar>Ortaokul  

 

Anne Çalışma Durumu  

Çalışıyor 

Çalışmıyor  

 

192 

11 

 

94,6 

5,4 

t: -3,12 

p: 0,002 

Çalışıyor> Çalışmıyor  

Baba Eğitim Düzeyi 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite ve üstü 

 

10 

26 

54 

35 

61 

17 

 

4,9 

12,8 

26,6 

17,2 

30 

8,4 

 

 

F: 1,22 

p: 0,29 

 

Baba Çalışma Durumu 

Çalışıyor 

Çalışmıyor 

 

13 

190 

 

6,4 

93,6 

 

t: -0,016 

p: 0,98 

 

Çalışmaya katılan ergenlerin günlük akıllı telefon kullanma süreleri 157,62±200,13 dk 

bulundu ve ergenlerin günlük telefon kullanma süreleri ile ATBÖ-KF toplam puan ortalamaları 

arasında pozitif yönde ve zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki saptandı. Ergenlerin %54,2’sinin evde 

internet erişimi olduğu ve evinde internet erişimi olan ergenlerin ATBÖ-KF toplam puan 

ortalamalarının olmayanlara göre anlamlı bir şekilde yüksek olduğu belirlendi. Ergenlerin 

%93,1’inin müzik dinlemek, %48,8’inin video ya da film izlemek, %47,8’inin mesajlaşmak 

amacıyla akıllı telefonu kullandıkları, en sık kullanılan akıllı telefon uygulamalarının %62’6 ile 

Instagram ve %51,7 ile WhatsApp olduğu saptandı. Ergenlerin %47,3’ü akıllı telefon nedeniyle 

hiçbir zaman uykusuz kalmadıkları, %25,1’inin ise nadiren uykusuz kaldıklarını belirlendi. 

Akıllı telefon nedeniyle uykusuzluk kalma sıklığına göre ATBÖ-KF toplam puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark belirlendi. Ergenlerin %38,4’ünün ellerinde, %61,1’inin bel ve 

boynunda ağrı hissettiği ve ağrısı olan ergenlerin ATBÖ-KF toplam puan ortalamalarının ağrısı 

olmayanlardan istatistiksel olarak daha yüksek olduğu saptandı. Ergenlerin %22,7’sinin stresle 

baş etmede bazen ve %18,2’sinin nadiren akıllı telefon kullandığı, stresle baş etmede akıllı 
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telefon kullanma sıklığına göre gruplar arasında anlamlı fark saptandı.  Ergenlerin egzersiz 

yapma değişkenine göre gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (Tablo-2). 

 

 

 
Tablo-2: Ergenlerin Akıllı Telefon Kullanımına Yönelik Özellikleri 

Özellikler Ort±SD Min-Max İstatistik/p 

Günlük Akıllı Telefon Kullanım 

Süresi (dk) 

157,62±200,

13 

0-1440 r:0,46  p: 0,000** 

 Sayı (n) %  

Evde İnternet Erişimi  

Var 

Yok 

 

110 

93 

 

54,2 

45,8 

 

t: 2,50 

p: 0,01 

Akıllı Telefon Kullanma Amaçları* 

Elektronik posta  

Mesaj  

Sohbet 

Müzik dinlemek  

Video ya da film izlemek 

Alışveriş yapmak 

Sosyal medyayı takip etmek 

Bilimsel bilgiyi takip etmek 

Not tutma  

Oyun oynamak 

 

14 

97 

86 

189 

99 

23 

86 

61 

54 

42 

 

6,9 

47,8 

42,4 

93,1 

48,8 

11,3 

42,4 

30 

26,6 

20,7 

 

Akılı Telefonda  Kullanılan Uygulamalar* 

Facebook 

Twitter  

Linkedin  

Whatsapp  

Instagram 

Foursquare  

Youtube 

Google 

 

46 

19 

3 

105 

127 

5 

59 

41 

 

22,7 

9,4 

1,5 

51,7 

62,6 

2,5 

29,1 

20,2 

 

Akıllı Telefon Kullanımı Nedeniyle 

Uykusuzluk  

Hiçbir zaman  

Nadiren  

Arada Sırada  

Bazen  

Sık sık  

Her zaman  

 

 

96 

51 

15 

26 

7 

8 

 

 

47,3 

25,1 

7,4 

12,8 

3,4 

3,9 

 

F:11,48 

p: 0,00 
Nadiren> Hiçbir zaman 

Arada sırada> Hiçbir zaman 
Bazen> Hiçbir zaman 

Sık sık> Hiçbir zaman 

Her zaman> Hiçbir zaman 

Elde Ağrı  

Var  

Yok  

 

78 

125 

 

38,4 

61,6 

t: 4,87 

p: 0,000 

Var >Yok 

Bel ve Boyunda Ağrı 

Var  

Yok  

 

124 

79 

 

61,1 

38,9 

t: 5,86 

p: 0,000 

Var >Yok 

Stresle Baş Etmede Akıllı Telefon 

Kullanma 

Hiçbir zaman  

Nadiren  

Arada Sırada  

Bazen  

Sık sık  

Her zaman 

 

 

65 

37 

14 

46 

26 

15 

 

 

32 

18,2 

6,9 

22,7 

12,8 

7,4 

F:10,86 

p: 0,00 
Nadiren> Hiçbir zaman 
Bazen> Hiçbir zaman 

Sık sık> Hiçbir zaman 

Sık sık > Nadiren 
Sık sık > Bazen 

Sık Sık > Arada Sırada 

Her zaman > Sık sık 

Egzersiz Alışkanlığı  

Var  

Yok  

 

117 

86 

 

57,6 

42,4 

 

t: 0,061 

p: 0,95 

*Bu soruda katılımcılar biden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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Çalışmaya katılan ergenlerin ATBÖ-KF toplam puan ortalamalarının 24,51±12,71 (10-

60) ve BKI ortalamalarının 19,97±3,48 (12,61-34,61) olduğu belirlendi. ATBÖ-KF ve BKI 

ortalamaları arasında anlamlı ilişki saptanmadı (Tablo-3).  

 
Tablo-3: Ergenlerin BKI ve ATBO-KF Toplam Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki  

ATBO r p 

BKI -0,063 0,373 

 

4. Sonuç 

Çalışmaya katılan yetişkinlerin orta düzeyde bağımlılık ve yalnızlık riski olduğu, akıllı telefon 

bağımlılığı arttıkça yalnızlık düzeyinin arttığı ve ekonomik durumu iyi olanların yalnızlık düzeylerinin 

arttığı saptandı.   
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This study was carried out in order to present the current profile of the Healthcare Management 

departments at the universities, to present current problems and to propose solutions. Data obtained 

from the 2019 Examination for Higher Education placement guidelines. Healthcare Management 

education degree programs were examined in a total of 199 universities located within Higher 

Education Council. Healthcare management departments were determined in 59 public and 22 

foundation universities. A total of 9150 quota has been reserved for Healthcare Management 

departments, 3810 of which are open education programs. Although the occupancy rates in public 

universities reached 100%, occupancy rates in foundation universities remained at 62.75%. As a result, 

while only four universities had a Healthcare Management department in 2000, this number increased 

to 54 in 2013 and to 81 in 2019.  The fact that many students graduated from Healthcare Management 

departments have some problems, especially the employment problems. It is considered that new 

departments should not be opened, the quotas should be reduced, the quality of teaching staff should be 

increased and department graduates should be included in public employment planning. 

 

Key words: healthcare management, education, undergraduate, issues. 
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Bu çalışma, üniversitelerdeki Sağlık Yönetimi bölümlerinin güncel profilini çıkarmak, mevcut sorunları 

ortaya koymak ve çözüm önerileri getirmek amacıyla yapılmıştır. Veriler, 2019 YKS yerleştirme 

kılavuzlarından elde edilmiştir. YÖK bünyesinde yer alan toplam 199 üniversitenin Sağlık Yönetimi 

eğitimi veren lisans programları incelenmiştir. 59 devlet üniversitesinde, 22 vakıf üniversitesinde sağlık 

yönetimi bölümlerinin bulunduğu belirlenmiştir. Sağlık Yönetimi bölümleri için 3810’u açıköğretim 

programları olmak üzere toplam 9150 kontenjan ayrılmıştır. Devlet üniversitelerinde doluluk 

oranları %100’ ulaşmış olmasına rağmen vakıf üniversitelerinde doluluk oranları % 62,75 

seviyelerinde kalmıştır. Sonuç olarak, 2000 yılında sadece dört üniversitede Sağlık Yönetimi bölümü 

bulunmakta iken, bu sayı 2013’te 54’e, 2019’da ise 81’e yükselmiştir. Sağlık Yönetimi bölümlerinden 

çok sayıda öğrencinin mezun olmuş/olacak olması, başta istihdam sorunu olmak üzere birtakım 

sorunları da beraberinde getirecektir. Yeni bölümlerin açılmaması, kontenjanlarının düşürülmesi, 

öğretim elemanlarının niteliğinin arttırılması ve kamu istihdam planlamalarında bölüm mezunlarına da 

yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

 
Anahtar sözcükler: sağlık yönetimi, eğitim, lisans, sorunlar. 

 

1. Giriş 

Son yıllarda, maliyetlerin giderek artması, ortalama yaşam süresinin uzaması, hastalık türlerinin 

ve sayılarının artması, artan teknoloji ve beklentilerin değişmesi gibi faktörler sağlık hizmetlerinde 

rekabetin artmasına ve sağlık kurumlarının daha karmaşık hale gelmesine neden olmuştur. Sağlıkta 

yaşanan bu büyük değişim ve hekim merkezli bir yönetim anlayışının yetersiz kalması neticesinde sağlık 

hizmetlerinin profesyonel yönetilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Hekimler her ne kadar sağlık 

hizmetlerinin merkezinde yer alsa da yönetsel açıdan sorunların çözülmesinde tam olarak başarı 

sağlanamamıştır. Çiçek hastalığının kökünü kazıyan D. Henderson, bunu dünyaya duyurduğu 

konuşmasında “Çiçek hastalığının kökü kazındı, şimdi sıra kötü yönetimde” sözü tarihteki yerini 

almıştır [1]. 

Sağlık hizmetleri yöneticiliğinin en iyi bilinen uzmanlık alanı hastane yöneticiliğidir. Bu alandaki 

ilk eğitim programları özellikle hastane yönetimi adı altında başlatılmıştır. Bir hastaneyi yönetmek için 

özel bir eğitim gerektiği ABD’de 1910’larda fark edilmiştir [2]. Bu tarihten sonra başta ABD olmak 

üzere birçok ülkede sağlık/hastane yöneticiliği lisans ve lisansüstü programları açılmıştır. Türkiye’de 

1963 yılında Sağlık İdaresi Yüksek Okulu açılmış, 1970 yılına gelindiğinde Hacettepe Üniversitesi 

Hastane İdaresi Yüksekokulu (1970-lisansüstü eğitim, 1975-lisans eğitimi) açılmış ve 1982 yılında bu 

iki okul Hacettepe Üniversitesi bünyesinde birleştirilmiştir [3]. 

Sonraki yıllarda, Sağlık Yönetimi alanında açılan programlarda önemli artışlar görülmektedir. 

Özellikle son dönemde açılan gerek kamu gerek vakıf üniversitelerin sayısında yaşanan artış, bu 
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programların sayısını da arttırmıştır [4] . 2000 yılında yalnızca dört üniversitede (Hacettepe Üniversitesi, 

Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Marmara Üniversitesi) sağlık yönetimi bölümü mevcut iken, 

2019’da bu sayı 81’e yükselmiştir.  

10.02.2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, 

yükseköğretim kurumlarındaki farklı isimlerdeki bölüm adları (Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları 

Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi) SAĞLIK 

YÖNETİMİ adı altında birleştirilmiş olup tarihinde alınan bir karar ile farklı üniversitelerce farklı 

isimlerle adlandırılan bu programlar “sağlık yönetimi” adı altında birleştirilmiştir. 

Sağlık yönetimi eğitimi ile ilgili yaşanan başlıca sorunlar aşağıda yer almaktadır: 

1. Sağlık yönetimi bölümlerinin sayısının giderek artması, 

2. Sağlık yönetimi programı ile benzer eğitim yapısına sahip olan ve ön lisans düzeyinde eğitim 

veren Sağlık Kurumları İşletmeciliği programlarının mevcudiyeti, 

3. Kontenjanların çok fazla olması, 

4. İkinci öğretim programlarının da açılması, 

5. Açıköğretim fakültelerinin devreye girmesi, 

6. Mezunların istihdam sorunları, 

7. Nitelikli/alandan öğretim elemanı sayısının azlığı, 

8. Programlar arasındaki standardizasyonun sağlanamaması (SAYÇEP-2017 ile kısmen çözüldü), 

9. Staj/uygulama sorunları, 

10. Bölümün hem sağlık bilimleri altında, hem de sosyal bilimler altında yer alması, 

11. Ulusal/uluslararası sağlık sektöründeki gelişmelere paralel olarak eğitim programlarının 

güncellenme ihtiyacı, 

12. Özel sağlık sektörünün de beklentilerini karşılayacak şekilde eğitim programlarının 

güncellenme ihtiyacı,  

13. Mesleki örgütlenmelerin yetersiz olması, 

14. Öğrencilerin yeterli çaba göstermemesi, 

15. Karar mekanizmasında hekimlerin baskın rolünün devam etmesi. 
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2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Türkiye ve KKTC üniversitelerinde lisans 

düzeyinde eğitim veren “sağlık yönetimi” bölümlerinin güncel profilini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

2.2. Veri Toplama Aracı 

Çalışma kapsamında ele alınan veri ve bilgiler ÖSYM web sitesindeki “2019-Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları [5], 2019-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler [4], 2019-

YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme [6]” kılavuzlarından derlenerek elde edilmiştir. 

3. Bulgular 

Sağlık yönetimi bölümlerinin üniversitelere göre dağılımları incelendiğinde; 59 devlet 

üniversitesinde örgün öğretim, aynı üniversitelerin 13 tanesinde ise ikinci öğretim yer almaktadır. 

Bunun yanında 22 vakıf üniversitesinde ve KKTC’deki 4 üniversitede de sağlık yönetimi bölümleri 

bulunmaktadır (Şekil 1). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Devlet-Vakıf Statüsüne Göre Sağlık Yönetimi Bölümlerinin Yer Aldığı Üniversiteler 

(2019) 

 

Sağlık yönetimi bölümlerinin yer aldığı üniversitelerin yıllara göre artışına bakıldığında, sağlık 

yönetimi ile ilgili ilk bölüm olan Sağlık İdaresi’nin kurulduğu 1963 yılından günümüze büyük bir artışın 

yaşandığı belirlenmiştir. Devlet üniversitelerinde; 1963 yılında 1, 2000 yılında 3, 2014 yılında 41 olan 

sağlık yönetimi lisans bölümleri 2019 yılında 59’a yükselmiştir. Vakıf üniversitelerindeki sağlık 

yönetimi bölümleri ise, 2000 yılında sadece Başkent Üniversitesinde bulunan Sağlık Kurumları 

İşletmeciliği lisans bölümüne takiben, 2014 yılında 13’e ve 2019’da ise 22’ye yükselmiştir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Sağlık Yönetimi Bölümlerinin Yer Aldığı Üniversitelerin Yıllara Göre Artışı 

 

Sağlık yönetimi bölümlerinin bağlı bulunduğu birimlerde de farklılıklar görülmektedir. Buna 

göre, 56 bölüm sağlık bilimleri fakültesi, sağlık bilimleri yüksekokulu ya da sağlık yüksekokulu 

bünyesinde, 20 bölüm İİBF veya işletme fakültesi bünyesinde, 3’ü uygulamalı bilimler yüksekokulu ve 

2 bölüm de açıköğretim fakültesi bünyesinde yer almaktadır (Şekil 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Açılan Kontenjanlar ve Yerleşen Öğrenci Sayıları (2019)  

 

 

Şekil 3. Sağlık Yönetimi Bölümlerinin Yer Aldığı Birimlere Göre Dağılımı (2019) 

 

Sağlık Yönetimi bölümü le ilgili olarak açılan kontenjanlara bakıldığında, devlet üniversitelerinde 

kontenjanların % 98,56’sının, ikinci öğretim programlarının % 100’ünün, açıköğretim fakültelerinde 
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yer alan programların % 68,06’sının, vakıf üniversitelerinin % 62,75’inin ve KKTC’deki 

üniversitelerdeki programların % 12,5’inin dolduğu belirlenmiştir (Şekil 4 ve Şekil 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık yönetimi bölümlerinin fakülte türlerine göre dağılımları incelendiğinde; 37 üniversitede  

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Açılan Kontenjanlar ve Yerleşme Sayıları (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Doluluk Oranları (2019) 
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4. Sonuç 

Bu çalışmada, ÖSYM’nin yayınlamış olduğu kılavuzlardan elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. 

Türkiye’de 59 devlet üniversitesi, 22 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 81 üniversitede Sağlık 

Yönetimi bölümü bulunmamaktadır. Bölümlerin büyük çoğunluğu (~%70) Sağlık Bilimleri çatısı 

altında toplanmıştır. Devlet üniversitelerindeki bölümlerin tamamına yakını kontenjanlarını 

doldurmuşken, vakıf üniversitelerinde ve AÖF’lerde doluluk yaklaşık 2/3 oranında kalmıştır.  

Sonuç olarak, elde edilen bilgiler ışığında, mezunların devlette ya da özel sektörde istihdam 

olanakları göz önünde tutulduğunda, Sağlık Yönetimi bölümleri için birtakım acil önlemler alınması 

gerektiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda, geliştirilmiş olan öneriler aşağıdadır: 

• Doluluk oranları düşük seviyede olan vakıf üniversitelerindeki ve AÖF’deki programların 

kapatılması, 

• Yeni programların açılmasına izin verilmemesi, 

• Programların kontenjanlarının düşürülmesi (Program başına en fazla 40 öğrenci), 

• Kontenjanların YÖK, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında varılacak mutabakat 

sonucunda belirlenmesi, 

• Ulusal/uluslararası gelişmeler ve özel sektörün beklentileri doğrultusunda eğitim 

programlarının güncellenmesi, 

• Açık olan programların eğitim yeterliliğinin denetlenmesi,  

• Nitelikli lisansüstü programların açılarak alanda kalifiye öğretim elemanlarının yetiştirilmesi, 

• Meslek örgütlerinin ve derneklerin aktif çalışması. 
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Abstract: The aim of this study was to evaluate the vital signs and 

laboratory values of children hospitalized in pediatric intensive care units 

(0-18 years) according to blood culture infection status. The sample of the 

study consists of children hospitalized in Pediatric Intensive Care Unit of a 

public of hospital in Diyarbakır between January and June 2019. The 

sample of the study consists of 101 children. The mean age of the children 

was 3.109 years ± 4.261 years. No statistically significant difference was 

found when the vital signs and laboratory values of children hospitalized in 

pediatric intensive care units (0-18 years) were evaluated according to the 

culture results showing the presence of infection (p> .005). As a result of 

this study, there were no significant differences according to vital signs, 

laboratory values and blood culture. 

 

Keywords: pediatric intensive care, vital signs, infection. 
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YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YATAN ÇOCUKLARIN (0-18 YAŞ)  VİTAL 

BULGULARI VE LABORATUAR DEĞERLERİNİN, KAN KÜLTÜRÜ ENFEKSİYON 

DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gülbeyaz Baran*1, Engin Turan2, Mensure Turan3 

1Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, rozbaran@gmail.com 
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Özet: Bu çalışmanın amacı çocuk yoğun bakım ünitelerinde yatan 

çocukların (0-18 yaş)  vital bulguları ve laboratuar değerlerinin, kan kültürü 

enfeksiyon durumlarına göre değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini, 

Ocak-Haziran 2019 tarihlerinde, bir kamu hastanesinin çocuk yoğun bakım 

kliniğinde yatan çocukları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 101 

çocuk oluşturmaktadır. Çocukların yaş ortalaması 3.109 yaş±4.261 olduğu, 

Çocuk yoğun bakım ünitelerinde yatan çocukların (0-18 yaş)  vital bulguları 

ve laboratuar değerlerinin enfeksiyon varlığını gösteren kültür sonuçlarına 

göre değerlendirildiğinde istatistiksel olarak herhangi bir farklılık 

saptanmamıştır (p>.005).Bu araştırmanın sonucunda enfeksiyon oranı 

düşük bulunmuş, hastaların vital bulguları, laboratuar değerleri ve kan 

kültürüne göre anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. 

 

Anahtar sözcükler: çocuk yoğun bakım, vital bulgular, enfeksiyon. 

 

1. Giriş 

Ateş, yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde yatırılarak tetkik ve tedavi edilen hastalarda en sık karşılaşılan 

problemlerden biridir (1). Bakteriyel ve viral mikroorganizmalara temas eden vücutta savunma 

mekanizması ortaya çıkar (2,3). Ateş bağışıklık sistemi için tehlike oluşturan herhangi bir durumda 

vücudun nöroendokrin, otonomik ve davranışsal olarak cevap verdiği normal, koordineli ve kompleks 

fizyolojik bir durumdur. Her 1°C'lik ısı artışı için oksijen ihtiyacı %13 artar. Beraberinde 

karbondioksit üretiminde, kardiyak akımda ve enerji ihtiyacında artış meydana gelir (4). Bu 

değişiklikler kardiyopulmoner rezervi sınırlı hastalar için tehlikeli olabilir. Enfeksiyon durumlarında 

vital bulgularda değişiklikler olduğu gibi bazı kan değerlerinde de artma/azalma olmaktadır. 

Enfeksiyon durumunda genellikle lökositoz, C-reaktif proteini ve sedimantasyonda artış, 

trombositopeni ve anemi tablosu olmaktadır (5).  Yoğun bakım ünitelerinde tedavi alan hastaların 
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neredeyse üçte birinde, kaldıkları süre içerisinde  ateş olmakta ve hastalarda %10 ile %57 oranında 

enfeksiyon ortaya çıkmaktadır (6,7). YBÜ'lerde ateş nedeni olarak en sık rastlanan bakteriyel 

infeksiyonlar pnömoniler, üriner sistem infeksiyonları, kan dolaşımı infeksiyonları, cerrahi alan 

infeksiyonlarıdır (1.) Yoğun bakım kliniklerinde yattığı zaman ateş görülmeyen bir hastada hastaneye 

yattıktan sonra ateş yükselirse, önce nozokomiyal bir infeksiyondan şüphelenir. Hasta cerrahi bir 

operasyon geçirmişse, solunum cihazına bağlı ise veya hastada kateterler mevcut ise veya benzer 

girişim yapılmışsa nozokomiyal infeksiyonun akla gelmesi çok doğaldır. Hastanede yatarken oluşan 

her ateşin infeksiyon lehine yorumlanması hem infeksiyon dışı nedenlerin gözden kaçırılmasına hem 

de gereksiz antibiyotiklerin hastalara verilmesine ve tedavi ücretlerinin artmasına neden olacaktır. Her 

yoğun bakım kliniği kendi tanı yaklaşımı algoritmasını kendi belirlemelidir, bu algoritmanın 

basamakları ve öneriler birimin niteliğine (yenidoğan, medikal, cerrahi, kardiyovasküler, yanık yoğun 

bakım kliniği gibi), o klinikteki endemik patojenlere (metisiline dirençli Staphylococcus aureus gibi), 

göre değişmektedir (8).  İnfeksiyon dışı ateşin nedenleri arasında nörolojik nedenler (serebrovasküler 

atak, serebral hemoraji, konvülziyon),  habis hastalıklar (lenfoma ve lösemi gibi kan hastalıkları, 

böbrek ve kolon tümörleri, karaciğer), hematom, pulmoner emboli, miyokard infarktüsü, girişimlerden 

kaynaklı ateş yükselmeleri ve ilaçlardan kaynaklı ateş sayılabilir (7).  Bu infeksiyon dışı sebepler geç 

tanılanırsa, ölümle sonuçlanabilir (8). Chow ve arkadaşlarının (2011) yaptıkları, 1638 çocuğu içeren 

bir derlemede, gelişmekte olan ülkelerde nedeni bilinmeyen ateşin en önemli kaynağının enfeksiyon 

hastalıkları olduğunu ve özellikle bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğunu (Brusella, üriner sistem 

enfeksiyonları, tüberküloz vb.) saptamışlardır (9). Enfeksiyon hastalıklarının kesin tanısı etken 

mikroorganizmanın ortaya çıkarılmasıdır ki, bunun için mikrobiyolojik ve serolojik yöntemlerden 

yararlanılır. Bu testler çoğu kez zaman alıcı, bazen de pahalı ve ne yazık ki her zaman için ulaşılamaz 

durumda olabilir. Tanıda daha hızlı ve kolay uygulanabilen indirekt yöntemler ise enfeksiyon 

hastalığının varlığını düşündürebilecek, hekime ön tanıda yardımcı olan incelemelerdir (5,10) 

Bu çalışmanın amacı çocuk yoğun bakım ünitelerinde yatan çocukların (0-18 yaş)  vital 

bulguları ve bazı laboratuar değerlerinin, kan kültüründe enfeksiyon ajanlarının üreme durumlarına 

göre değerlendirmektir. 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırma Araştırmanın Tipi 

Bu araştırmada, tanımlayıcı ve kesitsel araştırma tasarımı kullanılmıştır. 

2.2. Araştırmanın Yeri/Zamanı Ve Örneklemi 

Araştırmanın örneklemini, Ocak-Haziran 2019 tarihlerinde, bir kamu hastanesinin çocuk yoğun 

bakım kliniğinde yatan ve herhangi bir nedenden dolayı kan kültürü alınan çocuklardan oluşmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini 101 çocuk oluşturmaktadır. 

2.3.Verilerin Toplanması  

Araştırmanın verileri, hastanın yaşı, cinsiyeti, kilo, tanı, yoğun bakımda kaç gün kaldığı, vital 

bulgular ve rutin laboratuar kullanılarak toplanmıştır. Laboratuvar verileri ve kan kültürleri hastanenin 

rutin uygulama protokolü çerçevesinde toplanmış, çalışmaya özel hastaya müdahale edilmemiştir. 

2.4. Verilerin Değerlendirilmesi 
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Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı özelliklerin belirlenmesinde bilgisayar ortamında 

yüzdelik ve ortalama bakılmıştır. Vital bulgular ve laboratuar değerleri normal dağılmadığından, vital 

bulguları ve laboratuar değerlerinin, enfeksiyon durumlarına göre değerlendirmesini yapmak için non-

parametrik Mann Whitney-U testi uygulanmıştır.  

2.5. Araştırmanın Etik Yönü 

Çalışmada insan olgusunun kullanımı, bireysel hakların korunmasını gerektirdiğinden ilgili etik 

ilkeler olan “Bilgilendirilmiş Onam İlkesi”, “Gönüllülük İlkesi” ve “Gizliliğin Korunması İlkesi” 

yerine getirilmiştir. 

3. Bulgular 

Araştırmada çocuk yoğun bakım ünitelerinde yatan çocukların (0-18 yaş)  sosyodemografik 

özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Çocukların %62.6’sının erkek, yaş ortalamasının 3.109 yaş ± 4.261, 

çocukların 12.325 kg±11.704 olduğu saptanmıştır. 

 

Tablo 1. Çocuk yoğun bakım ünitelerinde yatan çocukların (0-18 yaş)  sosyo demografik özellikleri 

Özellikler N % 

Kız 38 37.6 

Erkek 63 62.4 

 Ortalama ± Standart sapma  

Çocukların yaş ortalaması (yıl) 3.109 yaş ± 4.261  

Kilo (kg) 12.325 kg±11.704  

 

Tablo 2. de belirtildiği gibi çocukların %30.7’sinin kardiyak problemlerden dolayı hastanede yattığı 

bulunmuştur. 

 

 

Tablo 2. Çocuk yoğun bakım ünitelerinde yatan çocukların (0-18 yaş)  tanılarının incelenmesi 

 

 N % 

Solunum sistemi ile ilgili problemler 24 23.8 

Kardiyak problemler 31 30.7 

GİS ile ilgili problemler 6 5.9 

Metabolik hastalıklar 6 5.9 

Nefrolojik problemler 9 8.9 

Nörolojik problemler 20 19.8 

Hematolojik problemler 2 2.0 

Yanıklar 3 3.0 

Toplam  101 100.0 
 

Çocuk hastaların %85.1’inde herhangi bir bakteri üremesi olmamıştır. %15’inde bakterilerin ürediği 

saptanmıştır. Hastaların %83.2 ‘si antibiyotik almaktadır. Çocukların yaş ortalaması 3.109 yaş ± 4.832 

olduğu, Çocuk yoğun bakım ünitelerinde yatan çocukların (0-18 yaş)  vital bulguları ve laboratuar 

değerlerinin enfeksiyon varlığını gösteren kültür sonuçlarına göre değerlendirildiğinde istatistiksel 

olarak herhangi bir farklılık saptanmamıştır (p>.005). 
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Tablo 3. Çocuk yoğun bakım ünitelerinde yatan çocukların (0-18 yaş)  vital bulguları ve laboratuar 

değerlerinin enfeksiyon varlığına göre incelenmesi 

 

Vital ve laboratuar 

değerler 

X±SS MU* P** 

Ateş 38.264±1.202 611.00 .745 

Nabız 157.84±30.922 538.50 .309 

Satürasyon 94.257±6.765 538.50 .305 

Wbc 12.687±6.342 555.50 .393 

Nötrofil 8.607±6.005 592.00 .613 

Lenfosit 3.434±3.055 466.500 .088 

Monosit .8014±.578 574.00 .498 

Crp 39.971±54.923 593.50 .615 

Prokalsitonin 6.277±19.96 614.00          .765 

*Mann-Whitney U testi,    **p<.05 

4. Sonuç 

Bu çalışmada kan kültüründe bakteri üreme durumu düşük bulunmuştur. Kan kültüründe bakteri 

üreme durumunun ateş ve bazı laboratuvar bulguları ile ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Bu durum yoğun bakım hastalarının kritik durumlarından dolayı, enfeksiyonun klinik belirtileri ve 

enfeksiyon ön tanıda yardımcı indirek laboratuvar değerlerine göre tedaviye erken başlanması, 

hastaların büyük çoğunluğunun (%83.2) tedavilerinde antibiyotik kullanıyor olmalarından 

kaynaklandığı tahmin edilmektedir.  
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Abstract: Hypothermia is defined as the body temperature of the newborn below 36.5 degree. 

Hypothermia is associated with infant mortality in developing and especially underdeveloped 

countries and threatens newborn health. It is reported 25-45% of infant deaths occurring in 2017 

worldwide are occured on the first day of life due to hypothermia . Newborns are prone to 

hypothermia because of large body surface areas, large head relative to the body, limited vasomotor 
abilities, and low temoregulation capabilities. When the fetus in the womb is exposed to the maternity 

environment (average 25 degrees) from the intrauterine ambient temperature (average 37 degrees), it 
loses heat by evaporation, convection, conduction and radiation. Inability to prevent heat loss leads to 

hypothermia in the newborn. If it does not prevent, hipotermia may cause hypoxia, hypoglycemia, 

shock, clohypothermiatting disorders, intravenous hemorrhages, necrosis enterocolitis, acute renal 
failure and death in the newborn. Therefore, controlling of the body temperature of the newborn after 

following birth is vital. For this reason protective roles of health care professionals working with the 
newborns  are  needed in the prevention of hypothermia. 

 

Keywords; nurse, hypothermia, health, newborn.  
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YENİDOĞANDA HİPOTERMİ VE KORUNMA 

Nazan GÜRARSLAN BAŞ1 

Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

*Sorumlu yazar: nbas@munzur.edu.tr 

Özet: Yenidoğanın vücut sıcaklığının 36.5 derecenin altında olması hipotermi olarak tanımlanır. 

Hipotermi gelişmekte olan ve özellikle de az gelişmiş ülkelerde bebek ölümleriyle ilişkili olup 
yenidoğan sağlığını tehdit etmektedir. Dünya genelinde 2017 yılında meydana gelen bebek 

ölümlerinin %25-45’inin yaşamın ilk gününde ve hipotermiye bağlı geliştiği bildirilmektedir. Vücut 
yüzey alanlarının geniş, başın vücuda oranla büyük, vazomotor yeteneklerinin sınırlı olması ve 

temoregülasyon yeteneklerinin düşük olması nedeniyle yenidoğanlar hipotermiye eğilimlidir. Anne 

karnında güven ortamında olan fetüs intrauterin ortam sıcaklığından (ortalama 37 derece) 
doğumhane ortamına (ortalama 25 derece) maruz kaldığında evaporasyon, konveksiyon, kondüksiyon 

ve radyasyon yoluyla ısı kaybetmektedir. Isı kaybının önlenememesi yenidoğanda hipotermiye yol 
açmaktadır. Hipotermi önlemediğinde yenidoğanda hipoksi, hipoglisemi, şok, pıhtılaşma bozuklukları, 

intravenöz kanamalar, nekrozitan enterokolit, akut böbrek yetmezliği ve ölüme neden olabilmektedir. 

Dolayısıyla doğumu takiben yenidoğanın vücut ısısının kontrolü hayati önem taşımaktadır.  Bu 

gerekçeyle hipoterminin önlenmesinde yenidoğan ile çalışan sağlık profesyonellerinin koruyucu 

rollerine gereksinin vardır.  
 

Anahtar sözcükler: hemşire, hipotermi, sağlık, yenidoğan. 

 

1. Giriş 

 

Yenidoğanın vücut sıcaklığının 36.5 derecenin altına düşmesi hipotermi olarak tanımlanmaktadır 

[1]. Dünya genelinde 2017 yılında yaklaşık 2.7 milyon çocuğun %25-45’inin yaşamın ilk günü içinde 

hayatını yitirdiği, hipoterminin ise bu yenidoğan ölümleriyle ilişkili olduğu bildirilmektedir [2-4]. 

Ayrıca hipotermik yenidoğan vakalarının %60-85 gibi büyük bir oranının az gelişmiş ülkelerden olan 

Sahra Afrikası bölgelerinde meydana geldiği ifade edilmektedir [5].  

 

Hipotermi soğuğa mazur kalma ile ilişkilidir. Geniş vücut yüzey alanına sahip olma, vazomotor 

kapasitenin düşük olması,  kafa bölgesinden ısı kaybetme, sınırlı yağ dokusuna ve düşük 

termoregülatör kapasiteye sahip olma yenidoğanı hipotermi açısından riskli kılmaktadır [2,6,7]. 

Yenidoğan bebekler 37 derecelik ortamdan (intrauterin ortam) doğum eylemiyle beraber ortalama 25 

derecelik doğumhane ortamına geldiklerinde ısı kaybına maruz kalırlar. Çevreye evaporason, 

konveksiyon, kondüksüyon ve radyasyon olma üzere dört yolla ısı verirler [8-11]. Isı kaybı önlemez 

ise hipotermi ilerleyerek komplikasyonlara neden olup, yenidoğan ölümlerine yol açabilmektedir. 

Dolayısıyla yenidoğanın ısı kaybını önlemeye yönelik girişimlerde bulunulması yenidoğan sağlığı 

açısından hayati önem taşımaktadır.   

 

2. Yenidoğanda Hipotermi ve Korunma 

 

Yenidoğanın vücut sıcaklığının normal değeri 36.5-37.5 C olarak kabul edilir. Dünya Sağlık 

Örgütü’ne göre yenidoğanın aksiler ısısının 36.5’in altına düşmesi hipotermi olarak adlandırılır. 

Hipotermi vücut sıcaklığı aralığına göre kendi arasında 3 grupta incelenebilir. Vücut ısısının 36-36.5 

derece arasında olması hafif hipotermi (soğuk stresi), 32-36 derece arasında olması orta hipotermi, 32 

derecenin altında olması ise ciddi hipotermi olarak değerlendirilir [ 1-3, 10, 11]. 
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Hipotermi soğuğa maruz kalma ile ilişkilidir. Yenidoğan intrauterin ortamdan (37 derece) ekstra 

uterin ortama (25 derece) maruz kaldığında evaporasyon, konduksiyon, konveksiyon ve radyasyon 

gibi yollarla ısı kaybeder [10-12]. Doğumdan sonraki 30 dakika içerisinde 2 derece gibi bir ısı kaybı 

meydana gelir bu ısı kaybı bir saat boyunca devam eder [12].  Yenidoğanda termoregülasyon titreme 

ile sağlanamaz. Dolayısıyla ısı kaybını önlemek için yenidoğan,  sınırlı miktarda olan kahverengi yağ 

cisimciklerini ve kas aktivitelerini kullanır [8,13]. 

 

Vücut ısısının sağlanamaması, surfaktan üretiminde azalma, oksijen tüketiminde artma, kalori 

rezervlerinde tükenme ve metabolik asidoza yol açmakta, yenidoğanda soğukluk, yorgunluk, 

irritabilite, laterji, hipotoni, zayıf emme refleksi, zayıf ağlama,  hipoglisemi ve hatta kontrol edilemez 

ise ölüme neden olmaktadır [13-15]. Hipotermi yine  yenidoğanlarda yaygın damar içi pıhtılaşma, 

pulmoner kanama, intraventriküler kanama, hipotansiyon, şok, ciddi sinüs bradikardisi vgibi 
komplikasyonlara neden olabilmektedir [12-16].  

 

Hipotermiye neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Hipotermiye neden olan başlıca risk 

faktörleri, çevresel ısı düşüklüğü, yenidoğanın ıslak bırakılması, erken yıkaması, geç emzirilme, anne 

bebek birlikteliğinin geç başlatılması, asfiksi, normal doğum, hipoglisemi, hipovolemi, şok, 

prematürite, gestasyon haftası düşüklüğü, düşük doğum ağırlığı, düşük sosyoekonomik düzey, 

enfeksiyonlar, bazı ilaçlar, fizyolojik soruna sahip olma soğuk iklim koşulları olarak sıralanabilir 

[3,10,17].  

 

Hipotermiden korunmak için en önemli adım risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıdır. 

Hipotermide korunmada DSÖ’nün önerdiği “sıcak zincir” aşamalarını uygulamak önemlidir. 

Hipotermiyi önlemek için 10 adımdan oluşan zincirin ilk aşamasına göre doğum odasının ısısının en 

az 25 derece ve üzerinde tutulması gerekmektedir. Doğumu takiben yenidoğan baş kısmından 

başlanarak hızlıca kurulanmalı, kurulandıktan sonra sıcak kompresle sarılmalı ve ıslak materyaller 

ortamdan uzaklaştırılmalıdır. En kısa sürede anne ve bebeğin tensel teması sağlanmalıdır. 

Yenidoğanın banyosu ertelenmelidir. Bebeğin ısı üretebileceği kaloriyi sağlamak için yenidoğanın 

doğumu takiben 1 saat içerisinde emzirilmesi sağlanmalıdır. Doğumdan sonra çevre ısısının kontrolü, 

anne bebek birlikteliğinin sağlanması (rooming- in), emzirme ve bebeğin uygun giydirilmesi 

gerekmektedir. Yine yenidoğanın uygun ısıda doğumhaneden transportu sağlanıp, gerekli durumlarda 

uygun ortam ısısında reüstasyonu sağlanmalı ve yenidoğan ile çalışan sağlık profesyonellerinin 

hipotermiyi önlemede kullanılan ekipmanlar hakkında eğitilmesi gerekmektedir [1,2,7,10,13].  

 

3. Sonuç 

Yenidoğanların fizyolojik özellikleri, matüritesi ve soğuk ortam gibi birçok faktör hipotermi 

açısından yenidoğanı riskli duruma getirmektedir. Hipotermi kontrol altına alınamadığında 

komplikasyonlara yol açarak neonatal ölümlere neden olabilmektedir. Dolayısıyla çocuk ile çalışan 

sağlık profesyonellerine yenidoğanı hipotermiden korunmada önemli sorumluluklar düşmektedir. 
Dolayısıyla yenidoğanı hipotermiden korumada etkili olan sıcak zincir uygulaması adımlarına 

uyulması hayati önem taşımaktadır. Bu gerekçeyle sağlık personellerinin ve ebeveynlerin hipotermi 

yönetimi konusunda eğitilmesi önemlidir. 
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Abstract: Cesarean section refers to the birth of an alive or dead fetus under anesthesia with an 

incision in the abdominal and uterine walls. Because of surgical operation, cesarean section can 

cause complications in mother and baby causing morbidity and mortality. According to the World 

Health Organization, cesarean rates should not exceed 15% of all birth rates. However, cesarean 

section rates are high in developing and developed countries. It is seen that tThe rate of cesarean 

section, which was 5% in 1970 all over the world, increased to 31.9% in 2016. Cesarean section is a 

surgical procedure and has some negative risks that may cause morbidity and mortality on mother 

and baby. Therefore, cesarean section should be done when necessary. Health professionals working 

in the field of mother and baby health have important responsibilities in this regard. Reducing 

cesarean rates  and also the complications occured by cesarean section  on the mother and the baby 

will  be possible by the help of informative and awareness-raising activities of the health 

professionals. 

Keywords: mother, baby, nurse, cesarean section, health. 
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Özet: Sezaryen anestezi eşliğinde canlı veya ölü fetusun abdomen ve uterus duvarına kesi yapılarak 

doğumunu ifade eder. Cerahhi operasyon olması gerekçesiyle sezaryen anne ve bebekte 
komplikasyonlara neden olarak morbidite ve mortaliteye neden olabilmektedir. Dünya Sağlık 

Örgütü’ne göre sezaryen oranları tüm doğum oranlarının % 15’ini geçmemelidir. Ancak gelişmekte 

olan ve gelişmiş ülkelerde sezaryen oranları yüksek seyretmektedir. Tüm dünyada 1970 yılında %5 
olan sezaryen oranının 2016 yılında %31.9’a yükseldiği görülmektedir. Sezaryen cerrahi bir işlem 

olup anne ve bebek üzerinde morbidite ve mortaliteye neden olabilecek bazı olumsuz risklere sahiptir. 
Dolayısıyla sezaryenin gerekli durumlarda yapılması gerekmektedir. Bu konuda anne ve bebek sağlığı 

alanında çalışan sağlık profesyonellerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Sezaryen oranlarının 
azaltılması ayrıca sezaryenin anne ve bebek üzerinde oluşturabileceği komplikasyonların azaltılması, 

sağlık profesyonellerinin annelere yönelik bilgilendirici ve farkındalık yaratıcı çalışmalarıyla mümkün 

olacaktır.  

Anahtar sözcükler; anne, bebek, hemşire, sezaryen, sağlık 

1. Giriş 

Sezaryen, canlı veya ölü fetüsün abdominal ve uterus duvarındaki insizyon ile doğumu olarak 

tanımlanmaktadır [1, 2]. Sezaryen aneztezi eşliğinde,  vajinal doğumun mümkün olmadığı durumlarda 

anne ve bebek sağlığını korumak amacıyla yapılmaktadır [1,3]. Ancak gerekmediği durumlarda 

kadınlar veya bebekler için yararlı olduğunu gösteren kanıta rastlanamamaktadır [4]. 

 Dünya Sağlık Örgütü tüm ülkelerde sezaryen doğum oranlarının %10-%15 arasında 

tutulmasını, %15’in üzerine çıkmamasını önermektedir [5,6]. Fakat orta gelirli ve gelişmiş ülkelerde 

sezaryen oranlarında artışlar gözlemlenmektedir [7]. Tüm dünyada 1970’li yıllarda %5 olan sezaryen 

oranlarının yükselme trendine girerek 2016 yılında %31.9’ a ulaştığı görülmektedir [8]. Yapılan bir 

araştırmada 137 ülkedeki sezaryen oranları verilmiştir. Bu araştırmaya göre 137 ülkeden sadece 44 

ülkenin sezaryen oranlarının %10’dan az olduğu diğer tüm ülkelerde sezaryen oranlarının ise %15 

üzerinde olduğu görülmektedir[ 9].   Sezaryen oranlarının yükselmesinin ise maternal ve perinatal 

mortalite ve morbiditeyi arttırabileceği bildirilmektedir [7-10]. 

2. Sezaryen Doğumun Tercih Edilme Nedenleri 

İnfertilite tedavilerine bağlı çoğul gebeliklerin ve ileri yaş gebeliklerinin sayılarındaki artış 

olması,  elektronik fetal monitorun kullanımının yaygınlaşması, cerrahi tekniklerin gelişmesi, 

antibiyotiklerin bulunması, güvenli kan transfüzyonunun sağlanması ile sezaryen daha güvenli olarak 

uygulanabilen bir teknik olmuştur [2,11,12]. Bunların sonucunda sezaryen ile doğum tüm dünyada ve 

Türkiye’de en sık yapılan obstetrik cerrahi operasyon haline gelmiştir [3,11,12]. Sezaryen normal 

vajinal doğumun gerçekleşemeyeceği durumlarda tercih edilmektedir.  Tıbbi olarak sezaryenin tercih 

edilme gerekçelerini anneye, uterusa ve fetüse ait endikasyonlar olmak üzere üç grupta incelemek 

mümkündür.  İlk doğumun sezaryenle olması, pelvik ölçlerinin orantısızlığı, Herpeks simpleks  

Oral Presentation / Full Text 270

mailto:nbas@munzur.edu.tr


International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

  6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

enfeksiyonu, HIV virüsü, kalp, akciğer hastalıklarına sahip olma ve serebral anevrizma gibi durumlar 

anneye ait endikasyonlar arasında yer almaktadır.  Plesanta previa, plasenta accreta gibi anormal 

yerleşimler, uterin insizyon ayrışma öyküsü, invazif rahim ağzı kanseri gibi durumlar uterus/anatomik 

endikasyonlar arasında sayılmaktadır. Fetal hareketlerin normalden sapma göstermesi, umblikal kord 

prolapsusu, kanjenital anomali ve yanlış yerleşme gibi durumlar ise fetüse ait endikasyonlar arasında 

yer almaktadır [3 ,11]. 

Tıbbi zorunluluklar dışında bazı faktörler sezaryen doğumu tercih etmede etkili olmaktadır. 

Sosyal endikasyon günümüzde sezaryen doğum oranlarının artışında önemli role sahiptir [14]. 

Sezaryen doğumda kadının kararını aile, eş, arkadaş, doktor önerisi, doktorun kontrolünde doğumu 

gerçekleştirme arzusu, normal doğumda sorun yaşama korkusu, bebeğin güvenliği,  doğum konusunda 

sahip olduğu bilgi, sezaryenin normal doğumdan daha güvenli olduğu algısı gibi birçok faktör 

etkileyebilmektedir [1,3,8,11-15]. 

3. Sezaryende Anne ve Bebekte Görülen Riskler ve Sorunlar 

Sezaryen doğum annenin ve bebeğin hayatını kurtaran obstetrik girişimdir [15]. Günümüzde 

cerrahi alanındaki gelişmeler sezaryenlere bağlı mortalite ve morbiditeleri azaltmıştır. Ancak 

beraberinde getirdiği riskler halen devam etmektedir [11]. Sezaryende müdahale gereksinimde ve 

komplikasyon gelişimde bunları önleyebilecek yeterli olanak ve kapasite bulunmadığında fiziksel ve 

psikososyal sorunlar ve komplikasyonlar gelişebilmektedir [1,6,8,15].  

Sezaryen doğumda makrosomia, polihidroamiyos gibi durumlar atoniye yol açıp aşırı 

kanamaya neden olabilmektedir. Yine sezaryende cerrahi operasyonu takiben enfeksiyona bağlı 

endometrit gelişmesi, anestezi komplikasyonları, tomboembolizm, perinatal asfiksi, uterus rüptürü, 

ağrı, hastanede uzun süre kalma ve mortalite gibi riskler mevcuttur [4,7,8].   

Yenidoğan, sezaryende kullanılan anestezik veya cerrahi yöntemden olumsuz 

etkilenebilmektedir. Bazı çalışmalar sezaryen doğumun respiratuvar disstres sendromu riskini 

arttırdığını, perinatal asfiksiye yol açabildiği ve bebeklerin yaralanmalara maruz kalmasına neden 

olduğu bildirilmektedir [3,16]. Ayrıca sezaryen doğum anne bebek birlikteliğinde gecikmeye sebep 

olup, anne-bebek bağının gelişmesini geciktirip emzirmeye başlama süresini uzatmaktadır [10,13,17]. 

Dolayısıyla sezaryen ile doğum anne ve bebek sağlığı açısında zorunlu durumlar dışında tercih 

edilmemelidir. 

 

4.Sonuç 

Sezaryen normal doğumun mümkün olmadığı durumlarda anne ve bebeğin hayatını kurtarmak 

için elzemdir. Fakat sezaryenin anne ve bebeğe yararını kanıtlayan çalışmaya rastlanmadığından 

sezaryenin keyfi bir doğum yöntemi olarak algılanmaması gerekmektedir. Anne ve bebek sağlığını 

korumak için sezaryenin anne ve bebek üzerindeki etkisinin anne adaylarına anlatılması ve sezaryene 
ilişkin yanlış algıların giderilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda da anne ve çocuk sağlığı alanında 

çalışan sağlık profesyonellerinin çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır.  
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Abstract:  

Objective:This study was carried out to determine the relationship between smart phone addiction and 

loneliness levels in nursing students in a bachelor's degree completion program.  

Method:Data of the descriptive and correlational study was collected at Atatürk Health Faculty of Dicle 

University between June and July2018 using an Information Form, Smart Phone Addiction Scale-Short 

Version (SAS-SV) and Ucla Loneliness Scale (ULS). The study included 83 students who were studying 

in the bachelor's degree completion program and who accepted to participate in the study. For data 

analysis, percentage, mean, minimum, maximum, standard deviation, Shapiro Wilk Test, Spearman’s 

Correlation Test, Mann-Whitney U Test and Kruskal Wallis Test in SPSS 22.0 program were used. All 

results were tested at a significance level of 0.05. Results:It was determined that the age average of the 

students participating in the study was 48.76 ± 5.73, that 53% of them were female, 63.9% had equal 

income and expense, and that 45.8% were working as nurses.It was determined that the average of SAS-

SV score of the students was 25.55 ± 10.27 and that there was a moderate addiction risk.It was 

determined that the average of ULS score of the students was 51.57 ± 10.26, and that they had a 

moderate level of loneliness. There was a positive and very weak correlation between the averages of 

SAS-SVand ULS scores of the students who participated in the study.When the individual characteristics 

and the total score averages of the scale of the students were compared, a significant difference was 

found between the SAS-SVand the economic status and between the gender and the ULS. As a result of 

the correlation analysis, it was found that there is a positive weak correlation between the age and SAS-

SV, whereas a negative weak correlation was found between the age and ULS.  

Conclusion: It was found that adults who participated in the study had moderate risk of addiction and 

loneliness, theloneliness level had increased as the smartphone addiction increased, and that the 

loneliness level of those with a good economic status were increased.  

Keywords: Adults, loneliness, mobile phone, psychiatric nursing. 
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Özet:  

Amaç: Bu çalışma hemşirelik lisans tamamlama öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı ve yalnızlık 

düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.  

Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde olan çalışmanın verileri Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık 

Yüksekokulu’nda Haziran-Temmuz 2018 tarihleri arasında, Bilgi Formu, Akıllı Telefon Bağımlılığı 

Ölçeği-Kısa Formu (ATBÖ-KF) ve Ucla Yalnızlık Ölçeği (UYÖ) kullanılarak toplandı. Çalışmaya lisans 

tamamlama programında öğrenim görmekte olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 83 öğrenci katıldı. 

Verilerin analizi SPSS 22.0 programında yüzdelik, ortalama minimum, maksimum, standart sapma, 

Shapiro Wilk Testi, Spearman Korelasyon testi, Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi 

kullanıldı. Tüm bulgular 0,05 anlamlılık düzeyinde sınandı.  

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 48,76±5,73, %53’ü kadın, %63,9’unun 

gelirinin giderine eşit olduğu, %45,8’inin hemşire olarak çalıştığı belirlendi. Öğrencilerin, ATBÖ-KF 

puan ortalaması 25,55±10,27 ve orta düzeyde bağımlılık riski olduğu belirlendi.  Öğrencilerin, UYÖ 

puan ortalaması 51,57±10.26 ve orta düzey yalnızlığı olduğu belirlendi. Çalışmaya katılan öğrencilerin 

ATBÖ-KF ve UYÖ puan ortalamaları arasında ise pozitif çok zayıf dereceli ilişki saptandı. 

Öğrencilerin, bireysel özellikleri ile ölçek toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığında ATBÖ-KF ile 

ekonomik durum arasında,  cinsiyet ile UYÖ arasında anlamlı fark saptandı. Korelasyon analizi 

sonucunda yaş ile ATBÖ-KF arasında pozitif zayıf dereceli ilişki, UYÖ arasında ise negatif zayıf 

dereceli ilişki saptandı.  

Sonuç: Çalışmaya katılan yetişkinlerin orta düzeyde bağımlılık ve yalnızlık riski olduğu, akıllı telefon 

bağımlılığı arttıkça yalnızlık düzeyinin arttığı ve ekonomik durumu iyi olanların yalnızlık düzeylerinin 

arttığı saptandı.   

Anahtar Kelimeler: Yetişkinler, yalnızlık, mobil telefon, psikiyatri hemşireliği. 

 

1. Giriş 

Dünyada kullanımı giderek artan cep telefonu, iletişimi kolaylaştırmasının yanında günlük yaşamın 

da vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.  Cep telefonu hem mobil olma hem de iletişimi yaşamın her 

alanına her saniye sağlayabilme özelliği ile ön plana çıkmıştır. Ancak günümüzde bilişim 

teknolojilerinin gelişmeyle birlikte cep telefonundaki birçok değişik özelliklere sahip olmasıyla dikkat 

çekmeye başlamıştır. Özellikle akıllı telefonların hem bilgisayar hem de telefon fonksiyonu olarak 

kullanılması özellikle genç kuşağın [1], istenilen bilgiye hemen ulaşabilme, bilgi paylaşımını yapabilme, 

oyun oynama, alışveriş yapma, görüntülü sohbet veya mesajlaşma, mail gönderme, müzik dinleme, 

video ya da film izleme gibi çelşitli olanaklar sunmasının yanı sıra hemen her yerde sık kullanımından 
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sonucunda bağımlılık kavramını da birlikte getirdiği düşünülmektedir. Amerikan Psikiyatri Birliği 

(American Psychiatric Assosiation) tarafından 2013’te yayınlanan DSM-V (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) tanı kriterleri el kitabında bağımlılıklar içinde internet ve akıllı telefon 

bağımlılığı adında yeni tanı kategorileri yer almamasına rağmen, gelecek versiyonlarda girmeyi hak 

edebilecek bir obsesif-kompulsif düşünce bozukluğu olduğu birçok araştırıcı tarafından ifade 

edilmektedir. İnternet ve telefon bağımlılığı türlerinde de haz veren davranışların yinelenmesi, kontrol 

kaybına neden olması,  günlük yaşam aktivitelerine zarar verme, tolerans, aşerme ve davranış yerine 

getirilemediğinde yoksunluk gibi belirtilerinin olduğu ifade edilmektedir. Tayvan’da 10,191 adölesan 

ile yapılan çalışmada, katılımcıların % 30’unun tolerans geliştiği, % 36’sının yoksunluk belirtileri 

yaşadığı, % 27’sinde planlanandan daha uzun süre kullanma, % 18’inin başarısız bırakma 

deneyimlerinin olduğu ve % 10’unun yakın ilişkilerinde sorun yaşadığı belirtilmiştir. Gençlerle yapılan 

çalışmaların merkezi genellikle Tayvan, Çin ve Kore’nin içinde bulunduğu Orta Asya’dır. Verilere 

bakıldığında Güney Kore’de 2011 yılında yapılan bir araştırmada akıllı telefon bağımlılığının % 8,4 

bulunmuş ve bu oranın %7,7 olan internet bağımlılığından daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Aynı 

çalışmada 10-20 yaşları arasındaki bireylerde akıllı telefon bağımlılığı bu oranın %11,4, 20-30 yaşları 

arasındaki bireylerde ise %10,4 olduğu saptanmıştır. Ülkemizde ise bu konuda yapılan çalışmalar 

sınırlıdır. Öğrenciler ile yapılan çalışmalarda; akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin yüksek olduğu [2],  

telefonu problemli kullanım özelliğinin %48,7 olduğu saptanmıştır [3]. Tıp fakültesi dışında diğer 

bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin akıllı telefon bağımlılıkları değerlendirildiği bir başka 

çalışmada, katılımcıların ölçek puanları yüksek bulunmuştur [4-5]. Ayrıca bireylerin yalnızlık duyguları 

hissederek akıllı telefonları ile daha fazla zaman geçirdikleri ve bağımlılık için risk oluşturduğu ifade 

edilebilir [6-8].  Bu bağlamda çalışma hemşirelik lisans tamamlama öğrencilerinde akıllı telefon 

bağımlılığı ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. 

2. Yöntem 

Araştırma deseni 

Araştırma, hemşirelik lisans tamamlama öğrencilerinde telefon bağımlılığı ile yalnızlık 

düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla kesitsel, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak 

yapıldı.  

 

Katılımcılar 

Araştırmanın evrenini, Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu’nda Haziran-

Temmuz 2018 tarihlerinde lisans tamamlama programında öğrenim görmekte olan 99 öğrenci 

oluşturdu. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeden araştırmaya katılmayı kabul eden 83 

öğrenciye uygulandı.  

 

Veri Toplama Formları 

Çalışmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu 

ve Ucla Yalnızlık Ölçeği kullanılarak toplandı. 

 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda [4-6] hazırlanan bu form 

öğrencilerin yaş, cinsiyet, medeni durum, gelir düzeyi, gibi tanıtıcı özelliklerinden oluşturuldu.  

 

Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu: Kwon ve arkadaşları (2013) tarafından 

geliştirilen ölçek, Noyan ve arkadaşları (2015) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Altılı likert 
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tipinde olan ölçek 10 maddeden oluşmuştur. Ölçek maddeleri 1’den 6’ya doğru 

puanlandırılmıştır. Ölçekten alınan toplam puan10-60 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan 

toplam puan arttıkça bağımlılık için riskin arttığı göstermektedir. Ölçeğin özgün formunun iç 

tutarlılık ve geçerlilik Cronbach alfa katsayısı 0.91’dir [9]. Araştırmamızda ise Cronbach Alfa 

katsayısı 0,88 bulundu. 

 

Ucla Yalnızlık Ölçeği: Russel, Peplau ve Ferguson(1980) tarafından geliştirilen ölçek, Demir 

(1989) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçekte 10’u düz, 10’u ters yönde olmak üzere 

toplam 20 maddeden oluşmuştur.  Ölçekten alınan toplam puan 20-80 arasında değişmektedir. 

Ölçek toplam puanın 20-40 arasında olması düşük düzey, 41-60 arasında olması orta düzey, 41-

60 arasında olması yüksek düzey yalnızlığı göstermektedir. Ölçeğin özgün formunun iç 

tutarlılık ve geçerlilik Cronbach alfa katsayısı 0.94’dir [10]. Araştırmamızda ise Cronbach Alfa 

katsayısı 0,81 bulundu. 

 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama minimum, maksimum, standart sapma, 

ShapiroWilk Testi, Spearman Korelasyon testi, Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi 

kullanıldı. Tüm bulgular 0,05 anlamlılık düzeyinde sınandı. 

 

Araştırmanın Etik Yönü  

Araştırmanın etik kurul izni Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurul Komisyonu’ndan 18.05.2018 tarihinde (Sayı No:171) alındı. Ayrıca 

çalışmanın yapıldığı Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu’ndan 12.06.2018 tarihinde 

(Sayı No: 55033) kurum izni ve çalışmaya katılan öğrencilerden sözlü onam alındı.  

3. Bulgular 

Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 48,76±5,73, %53’ü kadın, %63,9’unun gelirinin 

giderine eşit, %45,8’inin hemşire olarak çalıştığı belirlendi (Tablo-1).  

Tablo-1: Öğrencilerin Sosyodemografik ve Bireysel Özellikleri 

Özellikler Sayı % 

Cinsiyet    

Kadın  44 53 

Erkek  39 47 

Ekonomik Durum   

Geliri giderinden az 3 3,6 

Geliri giderine eşit 53 63,9 

Geliri giderinden yüksek 27 32,5 

Meslek    

Hemşire 38 45,8 
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Çevre Sağlık Teknikeri  23 27,7 

Laboratuvar Teknikeri  16 19,3 

Radyoloji Teknikeri 6 7,2 

 Ort±SD Min-Max 

Yaş  48,76±5,73 36-59 

 

Öğrencilerin, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu puan ortalaması 25,55±10,27 ve orta 

düzeyde bağımlılık risk olduğu belirlendi.  Öğrencilerin, Ucla Yalnızlık Ölçeği puan ortalaması 

51,57±10.26 ve orta düzey yalnızlığı olduğu belirlendi (Tablo-2).  

Tablo-2: Öğrencilerin Ölçek Puan Ortalamaları 

Ölçekler  Ort±SD Min-Max 

Akıllı Telefon Bağımlılığı 

Ölçeği-Kısa Formu 

25,55±10,27  10-55 

Ucla Yalnızlık Ölçeği 51,57±10.26 22-80 

 

Çalışmaya katılan öğrencilerin Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu ve Ucla Yalnızlık 

Ölçeği toplam puan ortalamaları Tablo-2’de verildi. Ölçeklerin normal dağılım göstermemesi nedeniyle 

non-parametrik istatistik yöntemlerinden Spearman Korelasyon testi uygulandı. Korelasyona analizi 

sonucunda Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu ve Ucla Yalnızlık Ölçeği arasında ise pozitif 

çok zayıf dereceli ilişki saptandı (Tablo-3).  

Tablo-3: Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu ve Ucla Yalnızlık Ölçeği Toplam Puan 

Ortalamaları Arasındaki İlişki  

Ölçekler  Akıllı Telefon Bağımlılığı 

Ölçeği-Kısa Formu 

Ucla Yalnızlık Ölçeği 

Akıllı Telefon 

Bağımlılığı Ölçeği-

Kısa Formu 

 r: 0.019* 

p: 0.867 

Ucla Yalnızlık 

Ölçeği 

r:0.019* 

p:0.867 

 

**Korelasyonlar p: 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Öğrencilerin, bireysel özellikleri ile ölçek toplam puan ortalamaları gruplar arasında 

karşılaştırıldığında Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu ile ekonomik durum arasında,  

cinsiyet ile Ucla Yalnızlık Ölçeği arasında anlamlı fark saptandı. Ancak Akıllı Telefon Bağımlılığı 

Ölçeği-Kısa Formu ve Ucla Yalnızlık Ölçekleri ile diğer değişkenler arasında anlamlı fark saptanmadı 

(Tablo-4).  Korelasyona analizi sonucunda yaş ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu 
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arasında pozitif zayıf dereceli ilişki, Ucla Yalnızlık Ölçeği arasında ise negatif zayıf dereceli ilişki 

saptandı (Tablo-4).  

Tablo-4: Öğrencilerin Bireysel Özellikleri ile Ölçek Puan Ortalamaları 

Özellikler Akıllı Telefon Bağımlılığı 

Ölçeği-Kısa Formu 

Ucla Yalnızlık Ölçeği 

Cinsiyet    

Kadın  24,61 ±11,36 52,97± 9,32 

Erkek 26,61±8,91 49,94± 11,15 

Z* -1,466 -2,074 

p 0,143 0,038 

Ekonomik Durum   

Geliri giderinden az 46,66± 9,71 48,3310,40 

Geliri giderine eşit 24,67±8.65 51,96± 10,16 

Geliri giderinden yüksek 24,92±11,07 51,15±10,76 

X2** (df:2) 6,926 0,514 

p 0,031 0,773 

Meslek   

Hemşire 22,63± 9,83 51,43± 10,65 

Çevre Sağlık Teknikeri  26,47± 6,86 50,86 ± 11,10 

Laboratuvar Teknikeri  29,18± 12,21 51,81± 8,81 

Radyoloji Teknikeri 30,83± 14,74 54,50± 10,03 

X2** (df:3) 6,691 1,865 

p 0,082 0, 601 

Yaş r:0,086*** 

p: 0,437 

r:-0,151*** 

p:0,176 

*: Mann WhitneyU Testi 

**:Kruskal Wallis Testi 
***Korelasyonlar p: 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 
 

4. Sonuç 

Çalışmaya katılan yetişkinlerin orta düzeyde bağımlılık ve yalnızlık riski olduğu, akıllı telefon 

bağımlılığı arttıkça yalnızlık düzeyinin arttığı ve ekonomik durumu iyi olanların yalnızlık düzeylerinin 

arttığı saptandı. 

5. Kaynaklar 
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Abstract: 

Purpose: Research shows that there are differences between generations in terms of personal 

characteristics, attitudes and behaviors. The aim of this research examined that consideration on 

nurses’communication in different generations. 

Methods: This research used descriptive research design. The research was carried out a Shopping 

Center and Primary Care Clinic in Diyarbakır between January-February 2017. Permission was 

obtained from establishments and individuals for research, Its sample comprised of 500 individuals over 

the age of 18. The research data were collected with a data collection form consisting of 17 questions 

about intergenerational care perception/socio-demographic attributes. 18-37 age group constitutes the 

Y generation (1980-1999), 38-52 age group constitutes X generation (1965-1979) and as to 53 and older 

age group constitutes Baby Boomer generations (1946-1964) in nurses.Data were analysed via number, 

percentage and mean value.  

Results: Age average of inviduals included in the research sample is 30.48 (±8.76). The participant 

profile is 53.2% male, 47.4% graduate, 39.6% self-employment and 80% lives in the city center. . The 

results revealed that 78% of participant X generation “better communicate with patient”, 80.2% “better 

compromise with patient”, 76.2% “be more positive”. 58.6% of participant indicated that 

communication not prevent age of nurses”. Moreover the results revealed that 41.6% of participant Y 

generation “the communication between male nurses is not better than that of female nurses”, 44.2% 

“they did not support the patient more in all of kind subject” and 39.4% “they have not more tolarent 

and kind opposite to the patient”. 

Conclusion: Findings releaved that the community showed more positive with Y generation 

communication and better compromise with Y generation. Also, It was determined that female nurse in 

Y generation were found to be better,  supportive, tolerant and polite in terms of communication. It is 

suggested that intergenerational differences should be taken into consideration in the trainings given to 

nurses about patient communication. 

Keywords: society, nursing, generations, intergenerational communication, descriptive 

research. 
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Özet: 

Amaç: Yapılan araştırmalar kişisel özellikler, tutum ve davranışlar açısından kuşaklar arasında 

farklılıklar bulunduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın amacı, toplumun farklı kuşaklardaki 

hemşirelerin iletişimi hakkındaki düşüncelerini incelemektir.  

Gereç ve Yöntem: Araştırmada tanımlayıcı araştırma tasarımı kullanılmıştır. Araştırma, Türkiye’nin 

güneydoğusunda bir ilin bir Alışveriş Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezinde Ocak-Şubat 2017 tarihleri 

arasında yürütülmüştür. Araştırma için kurumdan ve bireylerden izin alınmıştır. Araştırmanın 

örneklemini 18 yaş üstündeki toplam 500 birey oluşturmuştur. Araştırma verileri; literatür 

doğrultusunda hazırlanan sosyo-demografik özellikler/kuşaklararası iletişim ile ilgili sorulardan oluşan 

veri toplama formu ile toplanmıştır. Hemşirelerde 18-37 yaş grubu Y kuşağını (1980-1999), 38-52 yaş 

grubu X kuşağını (1965-1979) ve 53 ve üstü yaş grubu ise Baby Boomer Kuşağı (1946-1964)’nı 

oluşturmaktadır. Veriler sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma ile değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Araştırmanın örneklemini oluşturan bireylerin yaş ortalaması 30.48 (±8.76), %53.2’si erkek, 

%47.4’ü üniversite mezunu, %39.6’sı serbest meslek çalışanı ve %80’nı il merkezinde yaşamaktadır. 

Bireylerden %78’i Y kuşağının “hastalar ile daha iyi bir iletişim kurduğunu”, %80.2’si “hastalar ile 

daha iyi anlaştıklarını” ve %76.2’si “daha pozitif olduklarını” belirtmiştir. Bireylerin %58.6’sı 

hemşirelerin yaşlarının iletişime engel olmadığını belirtmiştir. Bireylerin %41.6’sı Y kuşağındaki erkek 

hemşirelerin kadın hemşirelere göre iletişimlerinin daha iyi olmadığını, %44.2’si hastalara her tür 

konuda daha çok destek olmadıklarını ve %39.4’ü hastalara karşı daha hoşgörülü ve nazik 

olmadıklarını belirtmiştir.  

Sonuç: Araştirma bulguları toplumun Y kuşağında yer alan hemşireler ile iletişiminin daha iyi/pozitif 

olduğunu ve daha iyi anlaştığını göstermektedir. Yine toplumun Y kuşağında bulunan kadın hemşireleri 

iletişim açısından daha iyi, destekçi, hoşgörülü ve nazik buldukları belirlenmiştir. Hemşirelere hastayla 

iletişim konusunda verilen eğitimlerde kuşaklararası farklılıklara dikkat edilmesi gerektiği 

önerilmektedir.  

Anahtar sözcükler: toplum, hemşirelik, kuşaklar, kuşaklararası iletişim, tanımlayıcı araştırma. 

 

1. Giriş  

Kuşak; belirli zaman aralıklarında doğan insanların benzer çevresel etkenlerden ve olaylardan 

etkilenerek meydana gelen bazı ortak özelliklerinin gruplandırılmasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır [1]. 

Kuşak sınıflandırması sosyal yaşam, eğitim, teknoloji ve sağlık gibi bir çok alanda yapılabilir. 

Günümüzde hemşirelik iş gücü de üç kuşaktan oluşmaktadır. Kronolojik sıraya göre bu kuşaklar; Baby 

Boomer (1946-1964 arası doğanlar), X kuşağı (1965-1979 arası doğanlar) ve Y kuşağı (1980-2000 arası 

doğanlar) olarak oluşturulmuştur  [1,2]. Ancak bu sınıflandırma yapılırken başlangıç ve bitiş sınırları 

net olarak çizilmemiştir. Kuşakların başlangıç ve bitiş tarihleri arasında 1-3 yıl kadar farklılık olduğu ve 

kuşaklar arasında ortalama 15-20 yıllık bir zaman dilimi farkı olduğu görülmüştür [2]. Baby Boomer 

kuşağı; İkinci dünya savaşı sonrası toplumun daha refah yaşayabildiği bir dönemde yetişmiştir. Toplum 
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bu kuşağın kendini daha iyi ifade etmesini ve bir birey olarak görmesini sağlamıştır [3,4]. X kuşağı; 

becerikli, özgürlüğüne düşkün, bireysel çalışmayı seven, dengeli ve kendine güvenen bir kuşaktır. 

Yaşamları ve işleri arasında bir denge kurmaya çalışır ve esnek iş saatlerini sevmezler [1]. Teknolojinin 

gelişmesiyle X kuşağı bireyleri teknolojiye ayak uydurma çabası içerisine girmiştir. Y kuşağı; yüksek 

özgüvene sahip bağımsız bireylerdir [3]. Düşünce paylaşımına önem verir, ekip çalışmasından 

kaçınmazlar. Y kuşağı bireyleri teknolojiyle yetişen ilk kuşak olduğundan hepsi teknolojiden eşit derece 

yararlanabilmektedir [1,5]. Teknolojik aletleri kullanmakta sıkıntı çekmezler. Kuşaklararası farklılıklar 

bu şekilde seyretmektedir [6]. 

Amerikan Hemşireler Birliği tarafından yapılan tanımlamada hasta memnuniyeti sağlık bakım 

kuruluşlarının kalitesi için belirlenmiş yedi gösterge arasında üçüncü sırada yer almaktadır [6]. 

Toplumun verilen bakım konusunda memnuniyeti kişinin beklentisine ve verilen bakımı algılayış 

biçimine dayanmaktadır [5]. Hasta memnuniyeti, hizmetin sunumunu, hasta ile hizmeti verenlerin 

etkileşimini, hizmetin varlığını, hizmetin sürekliliğini, hizmeti verenlerin yeterliliği ve iletişim 

özelliklerini içeren çok boyutlu bir kavramdır [6]. Toplumdaki bireylerin verilen bakımdan genel olarak 

orta düzeyde memnun olduğu ve hastalığın tanı süreci ve bakımı ile ilgili bilgilendirildikleri oranda 

memnun kaldıkları görülmüştür [7]. Kişilerarası ilişkiler iletişim yoluyla sürdürülmektedir. Bu 

ilişkilerde bireyin kendisini ifade ediş tarzıyla ilgili olarak kullandığı beceri, ilişki kurduğu kişinin 

duygu, düşünce, davranış ve hareketlerini etkileyebilmektedir [7]. Hemşirelik bakımı verilirken 

toplumun beklentilerinin gözönüne alınması gerektiği düşünülmüş ve toplumun farklı kuşaklardaki 

hemşirelerin iletişimi hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. Yöntem  

2.1. Araştırmanın Türü  

Tanımlayıcı bir araştırma olarak yürütülmüştür.  

2.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Örneklem  

 Bu araştırma, Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan  bir ilin bir Alışveriş Merkezi ve Aile Sağlığı 

Merkezinde Ocak-Şubat 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 18 yaş ve 

üstündeki toplam 500 birey oluşturmuştur.  

2.3. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri; araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan sosyo-demografik 

özellikler ve kuşaklararası iletişim ile ilgili sorulardan oluşan veri toplama formu ile toplanmıştır.   

2.3.1 Sosyo-Demografik Özellikler Formu   

 

Bu form bireylerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, mesleği ve yaşadığı yer ile ilgili sorulardan 

oluşmaktadır.  

 

2.3.2 Toplumun Farklı Kuşaklardaki Hemşireler Hakkındaki Düşüncelerini Değerlendirme Formu  

Toplumun farklı kuşaklardaki hemşirelerin iletişimi hakkındaki düşüncelerini değerlendiren 

sorulardan oluşmaktadır [1-12]. Toplumun farklı kuşaklardaki hemşirelerin iletişimini değerlendirirken 

hemşirelerin doğum yılına göre kuşak sınıflaması aşağıdaki gibi yapılmıştır; Hemşirelerde 18-37 yaş 

grubu Y kuşağını (1980-1999), 38-52 yaş grubu X kuşağını (1965-1979) ve 53 ve üstü yaş grubu ise 

Baby Boomer Kuşağı (1946-1964)’nı oluşturmuştur. 

2.4. Araştırmanın Etiği   

Araştırmanın yapılacağı kurumlardan yazılı izin alınmış ve bireylere bilgilendirilmiş onam formu 

kullanılarak araştırma hakkında bilgi verildikten sonra araştırmaya katılmak isteyen bireylerden veri 

toplanmıştır.  

 2.5. Araştırma Verilerinin Analizi   
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Araştırma verileri bilgisayar ortamında istatistiksel yazılım programı kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Bireylerin tanıtıcı bilgileri ve toplumun farklı kuşaklardaki hemşirelerin iletişimi 

hakkındaki düşünceleri için tanımlayıcı istatistiklerden sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma 

kullanılmıştır.  

3. Bulgular  

Araştırmanın örneklemini oluşturan bireylerin yaş ortalaması 30.48 (±8.76)’dır. Bireylerin 

%53.2’si erkek, %47.4’ü üniversite mezunu, %39.6’sı serbest meslek çalışanı ve %80.8’i il merkezinde 

yaşamaktadır (Tablo 1). Bireylerin sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Bireylerin Sosyo-Demografik Özellikleri  

 

Bireylerden %78’i Y kuşağının “hastalar ile daha iyi bir iletişim kurduğunu” ve %58.6’sı hemşirelerin 

yaşlarının iletişime engel olmadığını belirtmiştir. Bireylerin %80.2’si Y kuşağının “hastalar ile daha iyi 

anlaştıklarını” ve %76.2’si “daha pozitif olduklarını” belirtmiştir. Bireylerin %41.6’sı Y kuşağındaki 

erkek hemşirelerin kadın hemşirelere göre iletişimlerinin daha iyi olmadığını, %44.2’si hastalara her tür 

konuda daha çok destek olmadıklarını ve %39.4’ü hastalara karşı daha hoşgörülü ve nazik olmadıklarını 

belirtmiştir. Toplumun farklı kuşaklardaki hemşirelerin iletişimi hakkındaki görüşleri Tablo 2’de 

verilmiştir. 

  

Değişken  Sayı /Ortalama Yüzde 

Yaş  30.48±8.76 

Cinsiyet 

Kadın  

Erkek                                                                                

 

234 

266 

 

46.8 

53.2 

Eğitim durumu 

Okur yazar     

İlk okul    

Ortaokul        

Lise        

Üniversite 

 

15 

28 

54 

166 

237 

 

3.0 

5.6 

10.8 

33.2 

47.4 

Mesleği 

Düz memur 

Öğretmen 

        Mimar, Mühendis ve Teknisyen 

Serbest Meslek 

Ev hanımı 

Doktor, Eczacı ve Estetisyen 

Muhasebe 

Öğrenci 

Gazeteci 

Avukat 

Satış danışmanı, Kasiyer ve Sekreter 

 

35 

66 

29 

198 

65 

20 

10 

54 

1 

3 

19 

 

7.0 

13.2 

5.8 

39.6 

13.0 

4.0 

2.0 

10.8 

0.2 

0.6 

3.8 

Yaşadığı yer 

İl 

İlçe 

 

404 

96 

 

80.8 

19.2 
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Tablo 2. Toplumun Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin İletişimi Hakkındaki Düşünceleri 

     

4. Sonuç   

Araştırma bulguları toplumun Y kuşağındaki hemşirelerin iletişimini daha pozitif bulduğunu ve 

Y kuşağı ile daha iyi anlaştığını göstermektedir. Yine toplumum Y kuşağında bulunan kadın hemşireleri 

iletişim açısından daha iyi, destekçi, hoşgörülü ve nazik buldukları belirlenmiştir. Bu makale hastane 

yöneticilerin kuşaklar hakkında bilgi sahibi olması, farkındalıklarının geliştirilmesi, kurumun 

amaçlarına göre planlamanın yapılması, kuruma ve mesleğe bağlı hemşire sayısının arttırılması ve hasta 

bakımının en iyi düzeye getirilmesi için hemşirelerin farklılıkları ve benzerliklerinden yararlanmanın 

önemini toplumun farklı kuşaklardaki hemşirelerin iletişimi hakkındaki görüşleri ile ortaya koymuştur.   

 

5. Öneriler  

Hemşirelere hastayla iletişim konusunda verilen eğitimlerde kuşaklararası farklılıklara dikkat 

edilmesi gerektiği önerilmektedir. Bunun yanı sıra hemşirelik öğrencilerinin eğitim müfredatında yer 

alan iletişim ile ilgili derslerde kuşak ve cinsiyetin göz önünde bulundurulması ve eğitimlerin buna göre 

planlanması gerekmektedir. Sağlık organizasyonları hasta memnuniyetinin arttırılması için hemşire 

işgücü planlamasında ve iletişimin çok önemli olduğu alanlarda kuşak ve cinsiyet değişkenlerine göre 

planlama yapması gerektiği düşünülmektedir. 

  

Değişkenler  

Y Kuşağı 

(18-37 yaş)                               

 

X Kuşağı 

(38-52 yaş) 

 

Baby Boomer 

Kuşağı 

(53 ve üstü yaş) 

 Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) 

Hangi kuşak grubu  hemşireler hastalar ile daha 

iyi bir iletişim kurar. 
390 (78.0) 103 (20.6) 7 (1.4) 

 
Evet Hayır Kararsızım 

Gözlemlediğim kadarıyla klinikte çalışan 

hemşirelerin yaşları iletişimlerine engel 

oluşturmuyor. 

293 (58.6) 150 (30.0) 57 (11.4) 

Deneyimli hemşirelerin hasta ile iletişimde daha 

başarılı olduğunu düşünüyorum. 
406 (91.2) 73 (14.6) 21 (4.2) 

Klinikte çalışan genç (18-37 yaş)  hemşirelerle 

daha iyi anlaşabiliyorum. 
401(80.2) 69 (13.8) 30 (6.0) 

Klinikte çalışan genç (18-37 yaş) hemşireler 

daha pozitif bir iletişim kurar. 
381 (76.2) 83 (16.6) 36 (7.2) 

Erkek hemşirelerin kadın hemşirelere göre 

iletişiminin daha iyi olduğunu düşünüyorum. 

171 (34.6) 208 (41.6) 121 (24.2) 

Erkek hemşireler kadın hemşirelere göre hastaya 

her tür konuda daha çok destek oluyor. 

150 (30.0) 221(44.2) 129 (25.8) 

Erkek hemşireler, kadın hemşirelere göre 

hastalara karşı daha hoşgörülü ve nazik davranır. 

187 (37.4) 197(39.4) 116 (23.2) 
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Abstract: The aim of this study is to examine the place and scope of health services in the Eleventh 

Development Plan in detail. This program prepared within the scope of the study has been examined in 

detail. 

Development plans are the devices that determine the main policy objectives of countries and summarize 

the tools and policies that should be used to achieve these goals. Development plans have to be complied 

with for the public sector and for the private sector as a recommendation. 

Among the objectives and policies of the 11th Development Plan, the policies to be implemented in order 

to achieve the aim of strengthening human capital within the framework of qualified human and strong 

society axis, realizing the inclusive growth approach and spreading prosperity to all segments of the 

society were discussed. 

The main objective of health in the 11th Development Plan; Improving the quality of life of individuals 

and ensuring their active and healthy participation in economic and social life. In order to achieve this 

goal, it is planned to improve inter-regional distribution and qualitatively improve the physical 

infrastructure and human resources with a quality, reliable, effective, financially sustainable health 

service provision supported by evidence-based policies. 

The plan addresses some policies and measures to achieve the health-related objectives. It is possible 

to examine these policies and measures under thirteen main topics. These; non-infectious disease, fight 

against addiction, home health services, specialized health services, improving the quality of service, 

quality data production, traditional and complementary medicine applications, supply chain, drug 

expenditures, health tourism, service provider and payer roles and health expenditures. 

As a result, the final health objectives of the program include; It is seen that improvements in the number 

of beds, number of physicians, number of nurses, population average of family physician unit, qualified 

bed rate, maternal and infant mortality rates, obesity and tobacco use are targeted. 

 

Keywords: eleventh development plan, health services, health policies, health objectives 
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SAĞLIK HİZMETLERİNİN ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI İÇERİSİNDEKİ YERİ* 
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Özet: Çalışmanın amacı sağlık hizmetlerinin On Birinci Kalkınma Planı içerisindeki yeri ve kapsamının 

ayrıntılı olarak ele alınıp incelenmesidir. Çalışma kapsamında hazırlanan bu program ayrıntılı olarak 

ele alınarak incelenmiştir.  

Kalkınma planları ülkelerin temel politika hedeflerini belirleyen ve bu hedeflere ulaşmak için 

kullanılması gereken araç ve politikaları özetleyen aygıtlardır.  Kalkınma planları kamu için uyulması 

zorunlu, özel sektör için ise tavsiye niteliği taşır.  

Hazırlanan On Birinci Kalkınma Planının hedef ve politikaları arasında “Nitelikli insan ve güçlü 

toplum” ekseni çerçevesinde beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının 

belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması amacına 

ulaşmak için uygulanacak politikalar ele alınmıştır.  

On Birinci Kalkınma Planının sağlık ile ilgili bölümünün temel hedefi; bireylerin yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, ekonomik ve sosyal hayata aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının temin edilebilmesi 

olarak belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için kanıta dayalı politikalarla desteklenen, kaliteli, 

güvenilir, etkin, mali açıdan sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu ile bölgeler arası dağılımın 

iyileştirilmesi, fiziki altyapının ve insan kaynağının niteliksel olarak geliştirilmesi planlanmıştır.  

Planda sağlık ile ilgili belirlenen hedeflere ulaşmak için bazı politika ve tedbirler ele alınmıştır. Bu 

politika ve tedbirleri on üç temel başlıkta incelemek mümkündür. Bunlar; bulaşıcı olmayan hastalıklar, 

bağımlılıkla mücadele, evde sağlık hizmetleri, özellikli sağlık hizmetleri, hizmetinin kalitesinin 

geliştirilmesi, kaliteli veri üretimi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, tedarik zinciri, ilaç 

harcamaları, sağlık turizmi, hizmet sunucusu ve ödeyici rolleri ve sağlık harcamaları olarak 

sıralanabilir. 

Sonuç olarak programın nihai sağlık hedefleri arasında; yatak sayıları, hekim sayıları, hemşire sayıları, 

aile hekimi birimi nüfus ortalaması, nitelikli yatak oranı, anne ve bebek ölüm oranları, obezite ve tütün 

kullanım oranlarında iyileştirmelerin hedeflendiği görülmektedir. 

 

 
Anahtar sözcükler: on birinci kalkınma planı, sağlık hizmetleri, sağlık politikaları, sağlık hedefleri 

 

 

 

 

* Bu çalışma, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi tarafından “BAP-19-1009-124” numarası ile desteklenmiştir. 

Oral Presentation / Full Text 287

mailto:esevim@bandirma.edu.tr


International Health Sciences Conference (IHSC 2019)  

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

1. Giriş 

Çalışmanın amacı sağlık hizmetlerinin On Birinci Kalkınma Planı içerisindeki yeri ve kapsamının 

ayrıntılı olarak ele alınıp incelenmesidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan 

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu 

ortaya koyarak, halkın temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu 

yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel bir yol haritası olması amacıyla hazırlanmıştır. 

Hazırlanan planın ortak hedeflere yönelen yoğunlaşma stratejilerinin uygulamaya konulması yoluyla 

orta ve uzun vadede ekonomik ve sosyal kaynakların artırılarak daha üretken alanlara yönlendirilmesi 

için yol gösterici bir işlevinin olması beklenmektedir. 

Kalkınma planının hedef ve politikaları arasında “Nitelikli insan ve güçlü toplum” vurgusu 

yapılmaktadır. Bu kapsamda beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının 

belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması amacına 

ulaşmak için uygulanacak politikaların ele alındığı görülmektedir [1].  

Planın sağlık ile ilgili bölümünün temel hedefi; bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, 

ekonomik ve sosyal hayata aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının temin edilebilmesi olarak 

belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için kanıta dayalı politikalarla desteklenen, kaliteli, güvenilir, 

etkin, mali açıdan sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu ile bölgeler arası dağılımın iyileştirilmesi, 

fiziki altyapının ve insan kaynağının niteliksel olarak geliştirilmesi planlanmaktadır [1].  

Planda sağlık ile ilgili belirlenen hedeflere ulaşmak için bazı politika ve tedbirler ele alınmıştır. 

Bu politika ve tedbirleri on üç temel başlıkta ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

2. On Birinci Kalkınma Planında Sağlık Hizmetleri 

Bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik ve sosyal hayata aktif ve sağlıklı bir şekilde 

katılımlarının temin edilebilmesi amacına ulaşabilmek için kanıta dayalı politikalarla desteklenen, 

kaliteli, güvenilir, etkin, mali açıdan sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu ile bölgeler arası dağılımın 

iyileştirilmesi, fiziki altyapının ve insan kaynağının niteliksel olarak geliştirilmesi planlanmaktadır. 

Planda sağlık ile ilgili belirlenen hedeflere ulaşmak için belirlenen politika ve tedbirler on üç temel 

başlıkta ele alınmıştır. 

2.1. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar 

Bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik sağlıklı yaşam tarzı teşvik edilmektedir. Bu kapsamda 

bulaşıcı olmayan hastalık risklerine yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmet kapasitesinin geliştirilmesi; 

çevre sağlığı, gıda güvenilirliği, fiziksel aktiviteye elverişli sahalar, sağlık okuryazarlığı, iş sağlığı ve 

güvenliği alanlarında sektörler ve kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun artırılması planlanmaktadır 

[1]. 

Toplumda sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesi kapsamında sağlıklı beslenme ve hareketli 

yaşam alışkanlığı kazandırılmasına yönelik olarak çeşitli eğitim, kamu spotu gibi kampanya faaliyetleri 

ön plana çıkmaktadır. Sağlıklı yaşlanmak ve yaşa bağlı oluşabilecek sağlık risklerini çeşitli yöntemlerle 

en aza indirebilmek için temel etkenler beslenme ve fiziksel aktivitedir [2]. 

Gıda güvenilirliği, obezite, çevre sağlığı gibi konularda çok paydaşlı sağlık sorumluluğu 

modelinin güçlendirilmesi planlanmaktadır. Bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik risk faktörlerinin 
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azaltılabilmesi için erken teşhis hizmetlerinin etkinliğinin artırılması da önemli bir konu olarak 

değerlendirilebilir.  

2.2.  Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 

Birinci basamak sağlık hizmetleri için ayrılacak olan kaynakların akılcı, etkin ve verimli 

kullanılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda aile hekimleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin 

nitelik ve niceliksel açıdan iyileştirilmesi ve sağlık ihtiyaçlarının büyük oranda bu aşamada çözümü 

hedeflenmektedir. Birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik, sağlıklı hayat merkezlerinin sayısının 

artırılması yoluyla kuvvetlendirilmiş ve entegre edilmiş bir aile hekimliği yapısının oluşturulması 

planlanmaktadır. Özellikle bulaşıcı olmayan hastalıkların tarama ve teşhis gibi süreçlerde aile 

hekimlerinin sorumlulukları artırılacaktır. Birinci basamak sağlık hizmetleri daha maliyet etkin bir 

sistemin en temel destekçilerindendir [3]. 

Aile hekimliği performans sistemi, ikinci ve üçüncü basamakta kullanılan performans sistemiyle 

entegre bir şekilde uygulanması planlanmaktadır. Teşhis ve tedavinin isabetliliği ve hizmet miktarı 

performansı belirleyecektir. Ayrıca birinci basamak sağlık hizmetlerinin kullanımının teşvik edilmesi 

için finansal tedbirler alınması planlanmaktadır. Birinci basamak sağlık personelinin nitelik yönünden 

geliştirilmesi kapsamında hizmet içi eğitimler oluşturulacaktır.  

2.3. Bağımlılıkla Mücadele 

Bağımlılıkla mücadele konusunda sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, yapılan 

faaliyetlerin etkinlik seviyesinin artırılması planlanmaktadır. Sunulan hizmetlerin genişletilmesi 

kapsamında ihtiyaç duyulan insan kaynağının sağlanması, altyapı ve harcamalar için ayrılan bütçenin 

artırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda merkezlerin sayısının artırılması, hizmet sunum kalitesinin 

yükseltilmesi sağlanacak, dahası zorunlu tedavi kararlarının uygulanabileceği özelleşmiş tedavi 

merkezlerinin sayılarının artırılması planlanmıştır. Mevcut durumda hizmet sunan AMATEM ve 

ÇEMATEM merkezlerinin artırılması bu kapsamda ele alınabilir [4].  

Alkol, tütün ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin kullanımıyla mücadele konusunda 

bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi planlanmaktadır. Bu faaliyetlere dair sonuçlar ve toplumdaki 

madde kullanım sıklığının bilimsel araştırmalarla periyodik olarak izlenmesi planlanmıştır.  

2.4. Evde Sağlık Hizmetleri 

Evde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle kırsal 

bölgeler olmak üzere sunulan sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, özellikle yaşlılara yönelik 

koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.  

Evde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılarak erişim, etkinlik ve kalitenin artırılması, ayrıca yoğun 

bakım, palyatif bakım ve geriatri hizmetinin evde bakım hizmetleri ile entegrasyonu sağlanacaktır. Bu 

süreçlerin izlenerek koruyucu tedbirlerin alınması hedeflenmiştir. Ayrıca geriatri ve palyatif bakım 

hizmetleri sunan merkezlerin sayısının artırılması önemlidir. Bu durumun hastanelerdeki bakım 

maliyetlerini de düşüreceği söylenebilir [5]. 

2.5. Özellikli Sağlık Hizmetleri 

Özellikli sağlık hizmetlerini oluşturan; acil sağlık hizmetleri, yoğun bakım servisleri, onkoloji, 

organ nakli hizmetleri gibi birimlerin kapasitesinin artırılması, ayrıca kalite ve hızının artırılması 
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planlanmaktadır. Bu kapsamda; özellikli sağlık hizmeti sunan birimlerin merkezileştirilerek alanda 

hizmet sunan hekimlerin etkin ve verimli çalışmalarına yönelik yönetim modeli planlanmaktadır.  

Acil servislerin hasta yoğunluğunun arttığı yerlerde alternatif muayene alanlarının oluşturulması 

hedeflenmiştir. Bu durum gece polikliniği uygulaması gibi düşünülmektedir. Hastaneler ile 112 Kontrol 

Komuta Merkezleri arasındaki koordinasyon güçlendirilerek ambulansların etkin kullanımının 

sağlanması hedeflenmiştir.  

Yoğun bakım hizmetlerinin amacına uygun bir şekilde kullanılması hedeflenmiştir. Buradan 

hastaların seviyesine uygun endikasyonda yatışının sağlanması hedeflendiği düşünülmektedir. 

2.6. Hizmetinin Kalitesinin Geliştirilmesi 

Sağlık hizmetinin kalitesinin geliştirilmesi önemli başlıklardan biridir. Bu kapsamda hizmet 

sunucularına yönelik akreditasyon sisteminin kurulması, klinik kalitenin takibi ve denetiminde standart 

ve etkili bir sürecin oluşturulması ve klinik rehberlerin kullanımının yaygınlaştırılması planlanmıştır. 

Akredite kuruluş sayısının artırılması bu kapsamda oldukça önemli görülmektedir. 

2.7. Kaliteli Veri Üretimi 

Sağlık hizmetlerinde büyük miktarda veri üretilmektedir [6]. Bu verilerin araştırma ve analizlerde 

kullanılabilecek kalite ve ayrıntıda üretimi hedeflenmiştir. Bu sayede kanıta dayalı politikaların 

oluşturulması sağlanabilecektir. Veri setlerinin yeniden yapılandırılması yoluyla veri kalitesi artırılmış 

olacak ve uluslararası kıyaslamalara imkan veren bir veri altyapısı kurulacaktır. Ayrıca bu verilerin 

kurumlar arasında paylaşımının da geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

2.8. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 

Sağlık Bakanlığı Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına önem vermektedir. Bu 

kapsamda Daire Başkanlığı düzeyinde organizasyonda yer almaktadır [7].  

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında ürün ve hizmet güvenilirliği ve bunların 

standardizasyonunda yaşanan hukuki eksikliklerin tamamlanması hedeflenmiştir. Ayrıca kontrol 

mekanizmalarının kurulması da planlanmıştır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezlerinin sayısının 

artırılması ve kamu hastanelerindeki ünite sayısının artırılması da hedeflenmektedir.  

2.9. Tedarik Zinciri 

Tedarik zinciri sağlık kuruluşları için önemli bir konudur. Bu kapsamda tedarik zincirinin 

etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak önemli bir yönetim becerisidir. İhtiyaç planlama, satın alma, 

sipariş, stok, lojistik ve sözleşme yönetimi konularında hukuki düzenlemelerin yapılması ve bilişim 

altyapısı geliştirilmesi planlanmaktadır. 

Sağlık market çalışmaları kapsamında; sağlık tesislerinde özellikle sık tüketilen ve temininde 

güçlük yaşanılan malzeme gruplarında alternatif alım yöntemleri geliştirilerek edinme maliyetlerinin 

düşürülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca tıp, biyomedikal mühendislik ve hastane eczacılığı eğitimlerini 

vermek amacıyla Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezlerinin açılması hedeflenmiştir.  

Akılcı ilaç, akılcı tıbbi sarf malzemesi ve akılcı laboratuvar uygulamalarının kullanılması 

planlanmıştır. Bu kapsamda ilaç ve tıbbi sarf malzeme kullanım değerlendirme komisyonlarının 

kurularak tedavi maliyetleri karşılaştırılacak, bu sayede gereksiz/yetersiz kullanımların önüne geçilmesi 

sağlanacaktır.  
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Akılcı ilaç kullanımı konusunda bilinç düzeyinin artırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda 

öncelikle; antibiyotikler, solunum sistemi ilaçları ve psikiyatride kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 

akılcı ilaç kullanımına yönelik özendirici ve zorlayıcı mekanizmaların kurulması planlanmıştır. Yaşlı 

hastalar ve kronik hastalığı olan bireylere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yapılacak. Hekimlerin bu 

konuda desteklenmesi ve denetlenmesi kapsamında karar destek sistemi kurulması planlanmaktadır. 

2.10. İlaç Harcamaları 

Türkiye ilaç pazarında 2017 yılı verilerine göre 16. büyük Pazar konumundadır [8]. İlaç 

harcamalarının öngörülebilirliği ve sürdürülebilirliğinin artırılarak, harcamalarda etkinliğin sağlanması 

hedeflenmiştir. İlaç fiyatlarının ve geri ödeme kapsamının belirlenmesi sürecinde kanıta dayalı 

modellerin güçlendirilmesi, ilaç geri ödeme listesinin periyodik olarak gözden geçirilmesi ve yurt 

dışından temin edilen ilaçların etkin bütçe kontrolünün sağlanması hedeflenmiştir.  

2.11. Sağlık Turizmi 

Sağlık turizmi onuncu kalkınma planında da üzerinde durulan bir konuydu. Bu planda ülkemizin 

sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliğinin artırılmasına yönelik pazarlama faaliyetleri 

planlanmıştır. Tanıtım ve pazarlama medikal turizmde özellikle hasta tercihlerini yönlendirebilmektedir 

[9]. Bu sayede hizmet kapasitesinin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi planlanmaktadır. 

Sağlık turizmine yönelik bir önceki planda yer alan hukuki düzenlemelerin tamamlanması, 

akreditasyon ve denetim altyapısı güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca medikal turizmin, termal 

turizm ile birlikte yaşlı ve rehabilitasyon turizmiyle de olan entegrasyonunun sağlanması hedeflenmiştir.  

2.12. Hizmet Sunucusu ve Ödeyici Rolleri 

Sağlık sistemlerinde bir tarafta hizmet sunucu, diğer tarafta geri ödeyici yer almaktadır. Hizmet 

sunucusu ve ödeyici rolleri, hizmet kalitesi, mali sürdürülebilirlik, denetim, performans başta olmak 

üzere daha etkin bir biçimde yerine getirilecek şekilde güçlendirilmesi planlanmaktadır. Kullanılan 

çeşitli geri ödeme yöntemlerinin her birinin avantaj ve dezantajları bulunmaktadır [10]. 

Geri ödeyici olarak SGK’nın sağlık harcamalarına ilişkin denetim kapasitesinin artırılması 

hedeflenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla SGK arasında yapılan global bütçe anlaşmalarının 

hazırlık ve uygulama süreçlerinde hizmet, fiyat ve maliyet etkinlik analizlerinin yapılmasını sağlayacak 

sistem ve süreçlerin oluşturulması planlanmaktadır.  

Sağlık hizmet sunumunda kullanılan hizmet sunum fiyat yapısının doğru, gerçekçi ve verimliliği 

özendiren bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak üzere Teşhis İlişkili Gruplar yöntemi uygulanarak yeni 

ve etkin bir fiyatlandırma yapısına geçilmedi planlanmaktadır.  

Üniversite hastanelerinin hastane işletmeciliği ayrıştırılarak, eğitim ve öğretim hizmetlerinin 

etkin bir şekilde sunumuna imkân verecek şekilde yönetim, hizmet sunumu ve finansman yapısı 

itibarıyla sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir.  

2.13. Sağlık Harcamaları 

Sağlık harcamalarında etkinliğin sağlanması önemli bir konudur. Bu kapsamda arz ve talep yönlü 

düzenlemelerin yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç dışı tetkik ve diğer işlemlerin 

azaltılması, ortalamanın üzerinde yapılan tetkik ve tahlil işlemlerine ilişkin bir izleme ve bilgilendirme 

sisteminin kurulması planlanmaktadır. 
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2.14. Sağlık Hedefleri  

On Birinci Kalkınma Planının sağlık hedefleri arasında çeşitli göstergelerde iyileştirmelerin 

yapılması hedeflenmektedir. Planının hedef ve politikaları arasında “Nitelikli insan ve güçlü toplum” 

ekseni çerçevesinde beşeri sermayenin güçlendirilmesi amacına uygun olarak koyulan sağlık hedefleri 

dikkat çekmektedir (Tablo 1). 

 

Tablo I. On Birinci Kalkınma Planını Sağlık Hedefleri 

Sağlık Hedefleri 2018 2023 

On Bin Kişiye Düşen Hasta Yatağı Sayısı 27,91 30 

Yüz Bin Kişiye Düşen Hekim Sayısı 1861 230 

Yüz Bin Kişiye Düşen Hemşire Sayısı 2061 280 

Aile Hekimliği Birimi Başına Düşen Nüfus 3.2071 2.700 

Nitelikli Hasta Yatakların Tüm Hasta Yataklarına Oranı (Sağlık Bakanlığı) (%) 60,31 84 

Bebek Ölüm Hızı (Bin Canlı Doğumda, Tüm Haftalar) 9,11 8,5 

Anne Ölüm Oranı (Yüz Bin Canlı Doğumda) 14,61 13 

Obezite Görülme Sıklığı (15 Yaş ve Üzeri) (%) (Araştırmaya Dayalı) 302 29,1 

15 Yaş ve Üzeri Nüfusta Tütün Ürünü Kullanım Sıklığı (%) 31,613 27 

Kaynak: On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 

(1) 2017 yılı verisidir.  

(2) Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017 ön sonuçlarıdır.  

(3) 2016 yılı verisi.  

3. Sonuç 

Sağlık hizmetlerinin On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), içerisindeki yeri ve kapsamının 

incelenmesi amacıyla hazırlanan bu çalışmada hazırlanan program ayrıntılı olarak ele alınarak 

incelenmiştir. Kalkınma planının hedef ve politikaları arasında “Nitelikli insan ve güçlü toplum” ekseni 

çerçevesinde beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının belirgin bir biçimde 

hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması amacına ulaşmak için 

uygulanacak politikalar ele alınmıştır 

Planın sağlık ile ilgili bölümünün temel hedefi ise; bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, 

ekonomik ve sosyal hayata aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının temin edilebilmesi olarak 

belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için kanıta dayalı politikalarla desteklenen, kaliteli, güvenilir, 

etkin, mali açıdan sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu ile bölgeler arası dağılımın iyileştirilmesi, 

fiziki altyapının ve insan kaynağının niteliksel olarak geliştirilmesi planlanmıştır. 

Planda sağlık ile ilgili belirlenen hedeflere ulaşmak için bazı politika ve tedbirler ele alınmıştır. 

Bu politika ve tedbirleri on üç temel başlıkta ele alınmıştır. Bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik 

sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesi kapsamında koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri önemli 

bir başlığı oluşturmaktadır. Ayrıca bir süredir ihmal edilen birinci basamak sağlık hizmetleri için 

ayrılacak olan kaynakların akılcı, etkin ve verimli kullanılması önemli bir hedef olarak belirtilmiştir. 

Bağımlılıkla mücadele konusunda sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, yapılan 

faaliyetlerin etkinlik seviyesinin artırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda merkezlerin sayısının 
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artırılması, hizmet sunum kalitesinin yükseltilmesi sağlanacak, dahası zorunlu tedavi kararlarının 

uygulanabileceği özelleşmiş tedavi merkezlerinin sayılarının artırılması planlandığı görülmektedir. 

Evde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Acil servislerin hasta 

yoğunluğunun arttığı yerlerde alternatif muayene alanlarının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu durum 

gece polikliniği uygulamasın akıllara getirmektedir. 

Sağlık hizmetinin kalitesinin geliştirilmesi yönelik akreditasyon sisteminin kurulması, klinik 

kalitenin takibi ve denetiminde standart ve etkili bir sürecin oluşturulması ve klinik rehberlerin 

kullanımının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Veri kalitesinin de artırılmasıyla 

standardizasyon ve ölçüle bilirlik artırılmış olacaktır. 

Bir süredir gündemde olan geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın desteklenmeye devam ettiği 

görülmektedir. Bu kapsamda merkezlerinin sayısının artırılması ve kamu hastanelerindeki ünite 

sayısının artırılmasının hedeflendiği görülmektedir. Akılcı ilaç kullanımı konusunda bilinç düzeyinin 

artırılması ön plana çıkmaktadır. Karar destek sistemlerinin kurularak, hekimlerin bu konuda 

desteklenmesi ve denetlenmesi planlanmaktadır. 

Sağlık turizmine yönelik bir önceki planda da yer alan hukuki düzenlemelerin tamamlanması, 

akreditasyon ve denetim altyapısı güçlendirilmesi, ayrıca tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine önem 

verilmesinin ön plana çıktığı görülmektedir. Medikal turizmin sağlık turizminin diğer alt dallarıyla da 

entegrasyonu ilk defa bu programda gündeme gelmiştir.  

Hizmet sunucu ve geri ödeyicilerin rolleri; hizmet kalitesi, mali sürdürülebilirlik, denetim, 

performans başta olmak üzere daha etkin bir biçimde yerine getirilecek şekilde güçlendirilmesi 

planlanmaktadır. Geri ödeyici olarak SGK’nın sağlık harcamalarına ilişkin denetim kapasitesinin 

artırılması hedeflenmiştir. Global bütçe uygulamasının hizmet, fiyat ve maliyet etkinlik analizlerinin 

yapılmasına ve TİG’in geri ödemede kullanılmasının sağlanması planlanmıştır. Sağlık harcamalarının 

etkinliğin sağlanması üzerinde durulan bir konudur. Bu kapsamda ihtiyaç dışı tetkik ve diğer işlemlerin 

azaltılması, ortalamanın üzerinde yapılan tetkik ve tahlil işlemlerine ilişkin bir izleme ve bilgilendirme 

sisteminin kurulması dikkat çekicidir. 

Planının sağlık hedefleri arasında çeşitli göstergelerin iyileştirmesine yönelik hedefler 

koyulmuştur. Planının hedef ve politikaları arasında “Nitelikli insan ve güçlü toplum” ekseni 

çerçevesinde yatak sayıları, hekim-hemşire sayıları, aile hekimi birimi nüfus ortalaması, nitelikli yatak 

oranı, anne ve bebek ölüm oranları, obezite ve tütün kullanım oranlarında iyileştirmelerin hedeflendiği 

görülmektedir. 

Çalışma kapsamında ele alınan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Yapılacak çalışmalarda daha önceki kalkınma planları da incelenerek politikaların 

yönelimleri değerlendirilebilir. 

Bilgilendirme  

Bu çalışma, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

tarafından “BAP-19-1009-124” numarası ile desteklenmiştir. 
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HOME CARE SERVICES IN PATIENT CHILDREN  

Gamze YILMAZ* 

*Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Ağrı, Türkiye, 

gamzeyilmaz@live.com 

 

It is important to protect the health of children and to ensure that the patient continues home 

treatment after discharge from hospital. Home care is a service that aims to provide preventive, 

therapeutic and rehabilitative services to children and their families in need of physical, social and 

emotional aspects on a professional level or in a continuous environment by the family members. 

Children with special health needs and their families are most likely to benefit from this comprehensive 

care. Home care services are rapidly expanding with the increasing need and the frequency of home 

care and follow-up of children with complex medical and developmental problems and technological 

device addiction is increasing day by day. Home care services should be accessible, continuous, 

comprehensive and planned, family-centered. Home health services are difficult organizations that 

require a serious and detailed training program and control mechanism. To receive appropriate 

medical support for the healthy development of every child with home care services, to meet the needs 

of the patient in the home environment, to prevent recurrent hospitalizations, to provide physical and 

psychological comfort, to ensure the continuation of daily activities by improving the quality of life of 

both the child patient and the caregivers is important to us. Home care services make it easier for 

children with special health care needs to be discharged home, and with the reduction of hospital stays, 

it brings many financial and social advantages. Therefore, it is very important for health professionals 

to realize their important roles and responsibilities in cooperation in determining deficiencies in 

providing these services, increasing satisfaction with these services, and providing quality services by 

improving home care services by making use of technological developments. 

Key words: patient child, home care, nurse. 
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ÇOCUK HASTALARDA EVDE BAKIM HİZMETLERİ 
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*Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Ağrı, Türkiye, 

gamzeyilmaz@live.com 

 

Çocukların sağlığını korumak ve hastanın hastanede başlanan tedavisine taburcu olduktan sonra 

ev ortamında devam etmesini sağlamak önemlidir. Evde bakım hizmeti bedensel, sosyal ve duygusal 

yönden gereksinimi olan çocuklara ve ailelerine yönelik koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici 

hizmetlerin profesyonel düzeyde veya aile bireyleri tarafından yaşadığı ortamda süreklilik halinde 

sunulmasını amaçlayan bir hizmettir. Özel sağlık gereksinimleri olan çocuklar ve aileleri bu kapsamlı 

bakımdan en çok faydalananalardır. Evde bakım hizmetleri artan ihtiyaçla birlikte hızla 

yaygınlaşmakta, kompleks tıbbi ve gelişimsel sorunları ve teknolojik cihaz bağımlılığı olan çocukların 

evde bakım ve izlem sıklığı her geçen gün artmaktadır. Evde bakım hizmetlerinin ulaşılabilir, devamlı, 

kapsamlı ve planlı, aile merkezli olması gerekir. Evde sağlık hizmetleri, ciddi ve detaylı bir eğitim 

programı ve kontrol mekanizması gerektiren zor organizasyonlardır. Evde bakım hizmetleri ile her 

çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişmesi için uygun tıbbi destek alması, hastanın ev ortamında 

ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanarak tekrarlayan hastaneye yatışlarının önlenmesi, fiziksel ve psikolojik 

rahatlığın sağlanması, hem çocuk hastanın hem de ona bakım veren aile üyelerinin yaşam kalitesini 

yükselterek günlük aktivitelerini sürdürebilmelerinin sağlanması açısından önemlidir. Evde bakım 

hizmetleri sayesinde özel sağlık bakım ihtiyaçları olan çocukların eve taburculuğu kolaylaşmakta ve 

hastane yatışlarının azalması ile birlikte maddi ve sosyal açıdan birçok avantajı beraberinde 

getirmektedir. Dolayısıyla bu hizmetler sunulurken eksikliklerin belirlemesinde, bu hizmetlere ilişkin 

memnuniyetin arttırılmasında, teknolojik gelişmelerden de yararlanarak evde bakım hizmetinin 

geliştirilerek kaliteli hizmet sunulmasını sağlamada sağlık profesyonellerinin önemli rolleri ve 

sorumluluklarını işbirliği içerisinde gerçekleştirmeleri oldukça önemlidir.  

 

Anahtar sözcükler: çocuk hasta, evde bakım, hemşire. 
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1. Giriş 

Evde bakım hizmetleri bireyin sağlığını korumak, yükseltmek, yeniden sağlığına kavuşmasını 

sağlamak amacıyla sağlık ve sosyal hizmetlerin profesyonel düzeyde veya aile bireyleri tarafından 

bireyin kendi evinde veya yaşadığı ortamda sunulması olarak tanımlanmaktadır [1]. Evde bakım hizmeti 

sadece yaşlılara yönelik değil; bedensel, sosyal ve duygusal yönden gereksinimi olan çocuklara ve 

ailelere de koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerin süreklilik halinde sunulmasını 

amaçlayan bir hizmettir [2,3]. Evde bakım hizmetleri, bireylerin sağkalımını artırmakta, morbiditeyi 

azaltmakta, özbakımı iyileştirerek yaşam kalitesini artırmakta ve çevreye bağımlılığı azaltmaktadır. 

Ayrıca hastaneye yatışlarının azalması ile beraber sağlık harcamaları azalmakta ve hastaların fiziksel ve 

psikolojik rahatlığı sağlanmaktadır [4]. 

Hastanın eve başarılı bir şekilde taburcu edilmesinin ardından başarılı ve koordine bir plan 

dahilinde takip edilmesi hastanın mevcut ve devam etmekte olan sağlık gereksinimlerinin 

karşılanmasında gerekli unsurlardır. Amaç her çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişmesi için uygun tıbbi 

destek alması, ev ortamında ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması ve bu şekilde tekrarlayan hastaneye 

yatışların azaltılması olmalıdır [5]. Ülkemizde taburculuk planlamasının ve evde bakım hizmetlerinin 

yeterli olmaması nedeniyle hastaların hastanede kalış süreleri uzamaktadır [6].
 

Evde bakım 

hizmetlerinin gelişmesi ile çocukların eve taburculuğu kolaylaşmakta ve tekrarlayan hastane yatışları 

azalmaktadır [7].
 
Ayrıca evde bakılan hastalarda enfeksiyonların daha az olduğu da bildirilmektedir [8].

 

Evde bakımın hastanedeki bakıma göre hasta ve ailesi için daha bağımsız olma ve yaşam kalitesinin 

artması için daha uygun olduğu belirtilmektedir [7,9]. 

Evde sağlık hizmetleri sunumunda en önemli husus hizmetin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır 

[10]. Ülkemizde genel sağlık sistemine entegre bir evde bakım hizmeti mevcuttur ve evde bakım 

hizmetinin maliyeti sağlık güvencesi sağlayan kurumlar tarafından karşılanmaktadır [9]. Dünya Sağlık 

Örgütü evde bakım hizmetinin geniş bir kitleyi kapsaması ve yapılacak olan harcamaların sosyal 

güvenlik yoluyla sağlanması gerektiğine önemle işaret etmektedir [11]. Ülkemizde illerde Sağlık 

Müdürlükleri bünyesinde Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezleri bulunmaktadır.
 
Evde sağlık 

hizmetine ihtiyacı olanlar toplum sağlığı merkezlerine, aile hekimlerine veya Türkiye Kamu Hastaneleri 

Kurumuna eğitim araştırma hastanelerinde kurulmuş olan evde sağlık hizmeti birimlerine telefonla, 

sözlü veya yazılı olarak başvurmaktadır. Birim, randevu sistemi ile mesai saatleri içinde çalışmaktadır 

[12].
 
Hastanın merkeze başvurusundan itibaren hastaya evde bakım hizmetinin aile hekimi tarafından 

mı yoksa sağlık kurumu bünyesinde çalışan birim tarafından mı verileceğine karar verilmektedir [7].
 

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı birimlerince verilen evde bakım hizmetlerinde, hastalara yapılacak olan 

harcamalar günü birlik tedavi kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir [12]. 

Evde sağlık hizmetleri, detaylı bir eğitim programı ve ciddi bir kontrol mekanizması gerektiren 

zor organizasyonlardır, aynı zamanda yeni bir alan olması yeni risk ve sorunları beraberinde 

getirmektedir [13].   Kompleks sağlık bakım ihtiyaçları olan çocukların sıklıkla tıbbi teknolojiye bağımlı 

önemli beslenme ve solunumsal problemleri mevcuttur [14]. Evde bakımın iyi bir eğitim ve ciddi kontrol 

gerektirdiği, kompleks hastalara acil durumlarda hemen müdahale edecek profesyonel kişilerin 

olmaması veya ailenin eğitilmemesi durumunda hastaların tedavisinde sorunlar olabileceği, kritik 

durumlarda geri döndürülemeyecek sonuçlara yol açabileceği bildirilmektedir [7,12,15].  

2. Sonuç  

Sonuç olarak, evde bakım hizmetleri son yıllarda giderek önem kazanmıştır. Özel sağlık bakım 

ihtiyaçları olan çocukların evde bakım sayesinde tekrar eden ve uzamış hastane yatışları azaltılmakta, 

ev ortamında kapsamlı, ucuz ve aile merkezli bir sağlık hizmeti alması sağlanmaktadır. Hem maliyet 

hem de hasta ve yakınlarının kendilerini daha rahat, bağımsız, mutlu ve huzurlu hissedebilmeleri 

açısından bu hizmetlere ilişkin memnuniyetin arttırılması, teknolojideki gelişmelerden de yararlanarak 

kapsamlı bir sağlık ekibiyle kaliteli hizmetin sürdürülmesi oldukça önemlidir. Sağlık hizmeti 
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sunumunun en önemli parçalarından biri olan ev ortamında bu hizmeti sunulmasının desteklenmesi 

önerilmektedir. 
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2008. 

4. Danış, MZ. “Toplum temelli bakım anlayışı ve sosyal hizmetler: Türkiye örneğinde bir bakım 

modeli önerisi”, Türk Geriatri Dergisi, 11, 94-105, 2008. 

5. Elias, ER., Murphy, NA. “Home care of children and youth with complex health care needs and 

technology dependencies”, Pediatrics, 129, 996-1005, 2012. 

6. Köroğlu, T., BayrakçI, B., Dursun, D., Kendirli, T., Yıldızdaş, D., Karaböcüoğlu, M. “Çocuk yoğun 

bakım birimleri için kılavuz:çocuk acil tıp ve yoğun bakım derneği önerileri”, Türk Pediatri Arşivi, 
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Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(2), 96-103, 2012. 

10. İncesu, E., Yüzüak, Z., Tombul, C., Arıkan, M., Pabuçcu, H. Evde Sağlık Hizmetlerine 

Erişilebilirlik: Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden Hizmet Alan 

Hastaların Hizmete Erişebilirlikleri, 4. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 1-11, 

2012. 

11. Oğlak, S. “Uzun süreli evde bakım hizmetleri ve bakım sigortası”, Turkish Journal of Geriatrics, 

10,100-8, 2007. 
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Early diagnosis and rehabilitation of hearing loss is becoming increasingly important to reduce 

and eliminate the negative effects of hearing loss. When they are diagnosed and placed into early 

education, many hearing impaired children follow their peers only a few years behind despite their 

disability. Therefore, the importance of rehabilitation for the early diagnosis, early instrumentation, 

early education and the education success of the hearing impaired child and the quality of life cannot 

be ignored. Successful early intervention programs are based on mutual trust, respect, honesty, division 

of labor, and healthy communication, involving professionals working with children (audiologists, 

neurologists, child developmentists, family educators, special educators, physiotherapists, language 

speech-therapists, pediatricians and nurses). Health professionals working with hearing impaired 

children, especially nurses, need to be aware of the communication needs of children and the 

developmental consequences of hearing impairment. It is also important that nurses educate, inform 

and raise families, support them socially and emotionally, and provide counseling and guidance by 

directing them to the institutions and groups to which they can receive support. 

Key words: Hearing impaired child, rehabilitation, nurse. 
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İşitme kaybının erken tanısı ve rehabilitasyonu çocukta yaratacağı olumsuz etkileri azaltmak ve 

ortadan kaldırmak için giderek önem kazanmaktadır. Erken tanılandıklarında ve erken eğitime 

alındıklarında  birçok işitme engelli çocuk  engeline rağmen akranlarını yalnızca birkaç yıl geriden 

takip etmektedir Bu nedenle erken teşhis, erken cihazlandırma, erken eğitim doğrultusunda işitme 

engelli çocuğun eğitim başarısı ve yaşam kalitesinin artırılabilmesi için rehabilitasyonun önemi göz 

ardı edilemez bir gerçektir. Başarılı erken müdahale programları çocuklarla çalışan profesyonellerinin 

(odyolog, nörolog, çocuk gelişimci, aile eğitimci, özel eğitimci, fizyoterapist, dil konuşma-terapisti, 

pediatrist ve hemşire) yer aldığı karşılıklı güven, saygı, dürüstlük, işbölümü ve sağlıklı iletişime dayanan 

ve aralarında düzenli bir bilgi akışı ve bilgilendirmenin olduğu uzman bir ekip çalışmasını 

gerektirmektedir. İşitme engelli çocuklarla çalışan sağlık profesyonellerinin özellikle de hemşirelerin 

çocukların iletişim ihtiyaçlarının ve işitme engelinin gelişimsel sonuçlarının farkında olması 

gerekmektedir. Aynı zamanda hemşirelerin aileleri eğitmesi, bilgilendirmesi ve bilinçlendirmesi, sosyal 

ve duygusal yönden desteklemesi, destek alabileceği kurumlara ve gruplara yönlendirerek danışmanlık 

ve rehberlik sunması önemlidir. 

 

Anahtar sözcükler: İşitme engelli çocuk, rehabilitasyon, hemşire. 

 

1. Giriş 

İşitme engeli, her iki kulakta birden, konuşmayı anlayamayacak seviyede işitme kaybı olması 

durumudur [1]. İnsan kulağı tarafından duyulan en küçük ses şiddeti 20 dB dir. 15 yaşına kadar olan 

çocuklarda 31 dB ya da daha fazla işitme kaybı olanlar işitme engelli olarak tanımlanmaktadır. 2010 

yılında dünyada 360 milyon işitme engelli birey olduğu, bunun 32 milyonunun işitme engelli 

çocuklardan oluştuğu belirtilmektedir [2].  

Doğuştan işitme kaybının erken tanısı ve rehabilitasyonu giderek önem kazanmaktadır [1]. 

Günümüzde işitme kayıplı bebekler için erken tanı kriteri işitme kaybının doğumdan sonraki 3 ay içinde 

saptanarak kesinleştirilmesi, erken eğitim kriteri ise bebeğin en geç 6 aylıkken cihazlandırılarak aile 

merkezli programlarda eğitime başlaması olarak karşımıza çıkmaktadır [3]. İşitme yetersizliği olan 

bebeğin erken dönemde tanılanması erken girişim programına başlanması açısından oldukça önemlidir. 

[4]. Bebeklerin aylarına göre işitme ve konuşmayla ilgili gelişimsel özelliklerinin değerlendirilmesi, 

ailelerin bu konuda bilgilendirilmeleri erken tanı açısından önemli bulunmaktadır [1]. Erken dönemde 

tanılanma aynı zamanda bebeğin koklear implant (biyonik kulak), işitme araçları, işaret dili gibi 

uygulamalar açısından değerlendirilmesine de olanak sağlamaktadır [4]. İşitme kaybının tipi ve derecesi 

belirlenen çocuğa, ilaç ve cerrahi ile tedavi imkanı yoksa uygun işitme cihazı adaptasyonu yapılmalıdır. 

Çocuklarda işitme cihazı kullanma ihtiyacı işitme kaybı belirlendiği anda ortaya çıkar. Hafif ve orta 
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derecede kaybı olan çocuklar uygun bir işitme cihazı kullanmaya başladıktan sonra, işitme cihazı 

sayesinde konuşma seslerini eksiksiz duyma ve takip etme becerisi kazanırlar. Çocuğun işitme ve 

konuşma gelişimi açısından sesi olabildiğince erkence duyması çok önemlidir [5]. Bu nedenle işitme 

kaybı tanısı konduktan hemen sonra işitme cihazı denemesi yapılması ve bebeğin işitme kaybı için 

uygun işitme cihazları kullanması gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu ülkemizde işitme cihazların 

bedelinin bir kısmını karşılamaktadır, bebek ve çocuklarda karşılanan kısım, erişkinlerden daha fazla 

olmakla birlikte yine de birçok bebek maddi problemler nedeniyle işitme cihazına ulaşamamaktadır. 

Sadece işitme cihazı kullanımı bu çocukların konuşmayı anlama ve ifade etme becerilerinin gelişimi 

için yeterli değildir. İşitme cihazı ile işitsel rehabilitasyon olmadan çocukların dil ve konuşma 

gelişimleri mümkün olmamaktadır [6]. Bu nedenle işitme cihazı kullanmaya başlayan çocuk, dil ve 

konuşma gelişiminin desteklenmesi için mümkün olan en erken dönemde işitme kaybının tipi ve 

derecesine göre seçilecek bir özel eğitim programına dahil edilmelidir [5].  

Erken tanılandıklarında ve erken eğitime alındıklarında, birçok işitme engelli çocuk, engeline 

rağmen akranlarını yalnızca birkaç yıl geriden takip etmektedir [7]. Bu nedenle “3E” (Erken teşhis, 

Erken cihazlandırma, Erken eğitim) doğrultusunda işitme engelli her yaştan bireyin eğitim başarısı ve 

yaşam kalitesinin iyi bir düzeye gelebilmesi için rehabilitasyon eğitiminin önemi göz ardı edilemez bir 

gerçektir [8]. Başarılı erken müdahale programları çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarına göre işitme tarama, 

tanılama programını sürdüren sağlık personeli, odyologlar, aile eğitimciler, nörologlar, çocuk 

gelişimciler, özel eğitimciler, fizyoterapist, dil konuşma-terapisti, pediatrist ve rehabilitasyon 

hemşiresinin yer aldığı karşılıklı güven, saygı, dürüstlük, işbölümü ve sağlıklı iletişime dayanan ve 

aralarında düzenli bir bilgi akışı ve bilgilendirmenin olduğu uzman bir ekip çalışmasını 

gerektirmektedir. Uzmanlar ailelerin bilgilendirilmiş seçimler yaparak karar almasına yardımcı olmalı 

ve rehberlik etmelidirler [9].  

İşitme engelli çocukların ailelerine işitme engeli ve ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında yeterli 

bilgi verilmesi gerekmektedir [10]. Ailenin eğitim sürecine etkin katılımı ve bu yönde bilinçlendirilmesi 

çok önemli bir unsurdur [8]. Aileler işitme araçlarının kullanımı, bakımı ve basit onarımları hakkında 

da bilgilendirilmelidir [10]. Çocuğun kullandığı işitme teknolojilerine (işitme cihazları, koklear 

implantlar, FM sistemler vb.) dair aileye bilgi sağlanmalıdır. Bu teknolojilerin etkin kullanımı çocuğun 

dil gelişimi için elzemdir [9]. Bu cihazlar pahalı olduğu için çocuğun işitme cihazını kullanmadığı 

zamanlarda cihazın güvenli bir yere koyulması öenmlidir [4]. Aileler ve uzmanlar çocuğun dil gelişimini 

destekleyecek etkileşimli öğrenme ortamları oluşturmalıdırlar [9]. Anne-babalar çocuklarıyla etkili 

iletişim becerilerini geliştirmek açısından da yardıma gereksinim duymaktadır. Anne-babanın çocuğun 

farklı gereksinimlerini nasıl yönetecekleri konusunda ve çocukla birlikte yaşamaya uyum sağlama 

döneminde bilgi ve psikolojik açıdan destek gereksinimi vardır. İşitme engeli olan çocuğa yönelik her 

türlü tıbbi ve hemşirelik girişimi sırasında aile çocuğun yanında olmalı, çocukla iletişim kurmalı ve 

çocuğun korkularını, düşüncelerini paylaşmasına yardım etmelidir. Hemşire çocuğun gereksinimine 

göre dudak okuma, işaret dili, yazma, görsel kartlar, bilgisayar, müzik gibi farklı iletişim yollarını 

kullanabilmelidir [4]. Ailelerin sosyal ve duygusal yönden desteklenmesi çocuğun gelişimi açısından 

önemlidir. Bu nedenle hemşirelerin aileleri bu tür destek alabileceği kurumlar ve gruplara 

yönlendirmeleri gereklidir [9].  

 

2. Sonuç 

Erken tanı işitme kayıplı bebek rehabilitasyon programlarına zamanında yönlendirildiği taktirde 

etkili bir uygulama olarak görülebilir. Tanılanmayan veya geç tanılan işitme kaybı çocuğun dil, sosyal, 

duygusal, bilişsel, akademik gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuğun gelişimi düzenli olarak 

izlenmeli ve değerlendirilmeli aynı zamanda çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarına göre program yeniden 

düzenlenmelidir. Eğitim uygulamalarının kalitesi izlenmeli, çocuğun gelişimi için danışmanlık ve 

rehberlik hizmeti verilerek hem çocuğun hem de ailenin daha mutlu olması ve yaşam kalitesini 

yükseltmek için gereklidir.  
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EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OCCUPATIONAL RISKS 

EXPERIENCED BY NURSES AND THE LEVEL OF BURNOUT 
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Abstract: 

Purpose: This study was conducted as a descriptive study to examine the relationship between the 

occupational risks experienced by nurses and burnout level.  

Methods: The population of the study consisted of nurses working in Siirt State Hospital. The study was 

conducted with 146 nurses who accepted to participate in the study without sampling. Data were 

collected using the Descriptive Information Form and Maslach Burnout Inventory (MBI). Standard 

deviation, frequency, mean, t test, anova, kruskal wallis and Mann Whitney U tests were used to evaluate 

the data. 

Results: The mean age of the nurses included in the study was 28.80 ± 5.41 and 68.5% of the nurses 

were female. Of the nurses, 43.2% experienced the use of the penetrating body, 21.9% were exposed to 

similar situations such as body fluid, contact with secretions, splashes, 22.6% were exposed to verbal 

violence by the relatives of the patients, 65.8% were physically affected by the relatives of the patients, 

67.1% were exposed to workplace injuries, 56.2% had hospital-induced viral infections, and 39% were 

exposed to workplace slippage, fall and brunt. Burnout subscale mean scores; emotional exhaustion 

was 20.08 ± 6.80, depersonalization was 6.34 ± 4.06, and personal achievement was 21.36 ± 4.25. The 

mean burnout score of male nurses was higher than that of female nurses, and the desensitization 

subscale scores averages were statistically significant. It was found that the burnout scores of the nurses 

whose total study period was 0-5 years were higher and the mean scores of depersonalization subscale 

were statistically significant. The average burnout scores of the nurses who were not satisfied with the 

unit they worked in were found to be higher and the mean scores of emotional exhaustion subscale were 

statistically significant. The mean scores of nurses who had health problems after starting the profession 

were found to be higher and the mean scores of emotional exhaustion subscale were found to be 

statistically significant (p<0.05). 

Conclusion: It has been determined that nurses face many occupational risks in their work 

environments. It was determined that the exhausted sub-dimensions of nurses; experienced high levels 

of burnout in personal achievement, moderate levels of burnout in emotional exhaustion, and low levels 

of burnout in depersonalization. We can say that increased risks in the study area increased the level of 

burnout of nurses. 

Keywords: Nursing, Occupational risks, Burnout 
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HEMŞİRELERİN YAŞADIKLARI MESLEKİ RİSKLER İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Zeliha Büyükbayram1, Derya Bıçak Ayık2* 

1 Siirt Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Siirt, Türkiye, zeliha_bbayram@hotmail.com 
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Özet: 

Amaç: Hemşirelerin yaşadıkları mesleki riskler ile tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, Siirt Devlet Hastanesinde çalışan hemşireler oluşturdu. 

Araştırma örneklem seçimi yapılmadan araştırmaya katılmayı kabul eden 146 hemşire ile yapıldı. 

Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin 

değerlendirilmesinde standart sapma, frekans, ortalama, t testi, anova, kruskal wallis ve mann whitney 

u testi testleri kullanıldı.  

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin yaş ortalaması 28.80±5.41 ve hemşirelerin %68.5’i 

kadındı. Hemşirelerin, %43.2’sinin kesici-delici cisimle yararlanma yaşadığı, %21.9’unun 

uygulamalarda vücut sıvısı, sekresyonlarla temas, sıçrama gibi benzeri durumlara maruz kaldığı, 

%22.6’sının hasta yakınları tarafından sözel şiddete maruz kaldığı, %65.8’i hasta yakınları tarafından 

fiziksel şiddete maruz kaldığı, %67.1’i iş yeri kaynaklı yaralanmalara maruz kaldığı, %56.2’si hastane 

kaynaklı viral enfeksiyon geçirdiği, %39’u iş yerinde kayma, düşme, çarpma gibi durumlara maruz 

kaldığı saptandı. Tükenmişlik alt boyut puan ortalamaları; duygusal tükenme 20.08±6.80, 

duyarsızlaşma 6.34±4.06, kişisel başarı 21.36±4.25 olarak saptandı. Erkek hemşirelerin tükenmişlik 

puan ortalaması kadın hemşirelere göre daha yüksek ve duyarsızlaşma alt boyut puan ortalamaları 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Toplam çalışma süresi 0-5 yıl olan hemşirelerin tükenmişlik 

puan ortalamalarının daha yüksek ve duyarsızlaşma alt boyut puan ortalamalarının istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu saptandı. Çalıştığı birimden memnun olmayan hemşirelerin tükenmişlik puan 

ortalamaları daha yüksek bulundu ve duygusal tükenme alt boyut puan ortalamaları istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu saptandı. Mesleğe başladıktan sonra sağlık sorunu yaşayan hemşirelerin puan 

ortalamaları daha yüksek bulundu ve duygusal tükenme alt boyut puan ortalamalarının istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). 

Sonuç: Hemşirelerin çalışma alanında birçok mesleki risklerle karşılaştıkları tespit edilmiştir. 

Hemşirelerin tükenmiş alt boyutlarından; kişisel başarı boyutunda yüksek tükenmişlik, duygusal 

tükenme boyutunda orta düzeyde tükenmişlik ve duyarsızlaşma boyutunda düşük düzeyde tükenmişlik 

yaşadıkları saptandı. Çalışma alanındaki risklerin artması hemşirelerin tükenmişlik düzeyini 

arttırdığını söyleyebiliriz. 

Anahtar sözcükler: Hemşirelik, Mesleki riskler, Tükenmişlik 
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1. Giriş 

Hemşireler, tedavi ve bakım hizmetlerini uygularken fiziksel, psikolojik, çevresel ve biyolojik 

gibi bir çok mesleki riske maruz kalmaktadır [1]–[3]. Sağlık sisteminde, eleman ihtiyacının fazla olması, 

çalışma koşullarının yetersizliği, iş yükünün fazlalığı hemşirelerde risk faktörlerinin oluşmasına neden 

olmaktadır [3]. Hastanelerde hemşirelerin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapabilecek faktörlerin 

belirlenmesi ve önlemlerin alınması son derece önemlidir [1]. Yapılan çalışmalarda hemşireler çalışma 

ortamından kaynaklı birçok riskle karşı karşıya kalmaktadır [3], [4].  Fazla mesai saatleri, zor ve 

karmaşık görevler, dinlenme aralarının yetersizliği, iş koşullarının kötü olması gibi etkenler de risk 

faktörlerini artmasına neden olmaktadır [1], [4].  Hemşireler bu yoğun çalışmaya bağlı olarak fiziksel 

ve psikolojik rahatsızlıkların yanında mesleki riskleri oluşturan durumlar da karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Hemşirelerin çalışma ortamlarındaki mesleki risklerinin belirlenmesi ve bu alanda 

alınacak önlemler son derece önemlidir [4]. Bu etkilenim hemşirelerde sağlık sorunları ortaya 

çıkarabileceği gibi doğrudan ya da dolaylı olarak çalışanların tükenmişliğine neden olmaktadır [5], [6]. 

Çalışma ortamında tükenmişliğe neden olan etkenlerin azaltabilecek koşulların belirlenmesi 

oldukça önemlidir. Tükenmişlik, sunulan hizmetin nitelik ve niceliğinde bozulmalara neden olmasının 

yanısıra hemşireler üzerinde de önemli fiziksel ve zihinsel sorunlara yol açmaktadır [5], [7]. 

Tükenmişlik yaşayan hemşireler sağlık sorunlarına, psikolojik incinmeye, duygusal tükenme ile birlikte 

fiziksel şikâyetler de görülmektedir. Mesleki tükenmişlik, aşamalı olarak gelişmekte ve bireylerin 

beklentileri ile yük taşıma yetenekleri arasındaki dengesiz etkileşimler sonucunda ilerlemektedir [6]. 

Hemşireler iş hayatlarında yaşadıkları sorunlarla beraber tükenmişlik yaşamaktadırlar [5], [8]. Yapılan 

birçok çalışmada, hemşireler fiziksel, zihinsel ve duygusal tükenme yaşadıkları saptanmıştır [5], [8]–

[10]. Mesleki tükenmişlik olgusunun erken tespiti, sağlık hizmeti sağlayıcıları için vazgeçilmez bir 

sosyal ve çevresel destek unsurudur [6], [9]. Tükenmişlik, hizmet kalitesinde insan etmeninin önemli 

rol aldığı hemşirelik mesleğinde daha sık görülmektedir [10]. Hemşirelerde tükenmişliğin yaşanması 

nedeniyle bu konuya yönelik durum analizleri yapılarak tükenmişliğe etken olan durumların saptanması 

ve gerekli önlemler alınması gerekmektedir [11]. Bu bilgiler doğrultusunda, araştırmanın amacı; 

hemşirelerin yaşadıkları mesleki riskler ile tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişkisini incelenmektir. 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Tipi 

Araştırma, hemşirelerin yaşadıkları mesleki riskler ile tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişkiyi 

incelenmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. 

2.2. Araştırmanın Yeri ve Zamanı 

Araştırma Kasım 2018–Mart 2019 tarihleri arasında Siirt Devlet Hastanesinde çalışan hemşireler 

ile gerçekleştirildi. 

2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, Siirt Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşireler oluşturdu. Araştırma 

örneklem seçimi yapılmadan araştırmaya katılmayı kabul eden 146 hemşire ile yapıldı.  
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2.4. Veri Toplama Araçları  

2.4.1 Birey Tanılama Formu  

Birey tanılama formu; araştırmaya katılan hemşirelerin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, medeni 

durumu gibi demografik bilgileri ve mesleki risk faktörleri içeren ve araştırmacı tarafından literatür 

doğrultusunda hazırlanan sorulardan oluşmaktadır.  

2.4.2 Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) 

Maslach ve Jackson tarafından geliştirilmiştir. Türkçe uyarlaması, geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışması Çapri tarafından yapılmıştır. Toplam da 22 maddeden oluşmakta ve tükenmişlik üç alt boyutta 

değerlendirilmektedir. Duygusal tükenme boyutu 9 madde (1., 2., 3., 6., 8., 13., 14., 16., ve 20. 

maddeler), duyarsızlaşma boyutu 5 madde (5., 10., 11.,15., 22. maddeler) ve kişisel başarı alt boyutu ise 

8 maddeden (4., 7., 9., 12., 17., 18., 19., 21 maddeler) oluşmaktadır. Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma 

boyutları olumsuz, kişisel başarı boyutu ise diğerlerinin aksine olumlu ifadeleri içermektedir [12]. 

Tükenmişlik ölçeğinin yorumlanmasında, duygusal tükenme; 0-16 puan, duyarsızlaşma; 0-6 puan ve 

kişisel başarı;39 ve üzeri puanlar düşük düzey, 17-26 puan, 7-12 puan, 32-38 puan normal, 27 ve üzeri, 

13 ve üzeri, 0-31 puanlar yüksek düzey tükenmişliğin olduğu göstergesidir. 

2.5. Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerinin analizi için SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Science) paket programı 

kullanıldı. Demografik veriler için standart sapma, yüzde, ortalama, minimum ve maksimum değerler 

kullanıldı. Ölçek puanlarına ilişkin hesaplamalarda t testi, anova, kruskal wallis ve  mann whitney-u 

testi kullanıldı. Tüm bulgular p<0.05 anlamlılık düzeyi ile alındı. 

2.6. Araştırmanın Etik Yönü  

Araştırma öncesi, Siirt Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 

07.12.2018 tarihli ve E.17371 sayılı etik onay alındı. Ayrıca çalışmanın yapıldığı Siirt Devlet 

Hastanesi’nden (Sayı No: 45064364-774.99) yazılı kurum izini ve araştırmaya katılmayı kabul eden 

hemşirelerden sözlü ve yazılı onam alındı. 

3. Bulgular 

Tablo I. Hemşirelerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımı (n=146) 

 
Tanıtıcı Özellikleri Sayı % 

Cinsiyet 

Kadın  

Erkek 

 

100 

 46 

 

68.5 

31.5 

Medeni durumu 

Evli 

Bekar  

 

87 

59 

 

59.6 

40.4 

Eğitim durumu 

Lise 

Lisans 

Lisansüstü 

 

20 

118 

    8 

 

13.7 

80.8 

5.5 

Çalıştığınız birimden memnun musunuz? 

Evet 

Hayır 

 

110 

  36 

 

75.3 

24.7 

Oral Presentation / Full Text 306



International Health Sciences Conference (IHSC 2019)  

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 
Meslekte toplam çalışma süreniz? 

0-5 yıl 

6-10 yıl 

11 yıl üstü 

 

71 

42 

33 

 

48.6 

28.8 

22.6 

Çalıştığınız birim 

Dahili birim 

Cerrahi birim 

Yoğun bakım  

Diğerleri 

 

58 

45 

22 

21 

 

39.7 

30.8 

15.1 

14.4 

Mesleki risklerle ilgili hizmet içi eğitim 

aldınız mı? 

Evet 

Hayır  

 

 

128 

18 

 

 

87.7 

12.3 

Mesleğe başladıktan sonra tanı aldığınız 

herhangi bir sağlık sorununuz var mı? 

Evet 

Hayır  

 

 

28 

118 

 

 

19.2 

80.8 

Yaş ortalaması 

 

28.80±5.41 

 

Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin yaş ortalamasının 28.80±5.41 olduğu, %68.5’inin kadın, 

%59.6’sının evli, %80.8’inin lisans mezunu, %75.3’ünün çalıştığı birimden memnun olduğu, 

%48.6’sının çalışma süresi 0-5 yıl, %39.7’sinin dahiliye biriminde çalıştığı, %87.7’sinin hizmet içi 

eğitim aldığı, %19.2’sinin mesleğe başladıktan sonra sağlık sorunu yaşadığı saptandı (Tablo 1). 

Tablo II. Hemşirelerin Mesleki Risklere Göre Dağılımı (n=146) 

 
Mesleki risk soruları Sayı % 

Enfekte kesici-delici-batıcı cisim yaralanması yaşadınız 

mı? 

Evet 

Hayır 

 

 

63 

83 

 

 

43.2 

56.8 

Uygulamalarda kan ve başka bir vücut sıvısı, sekresyonla 

temas, sıçrama ve benzeri durumlara maruz kaldınız mı? 

Evet 

Hayır 

 

 

32 

114 

 

 

21.9 

78.1 

Hastanede hasta yakınları tarafından sözel şiddete maruz 

kaldınız mı? 

Evet 

Hayır 

 

 

33 

113 

 

 

22.6 

77.4 

Hastanede hasta yakınları tarafından fiziksel şiddete 

maruz kaldınız mı? 

Evet 

Hayır 

 

 

96 

50 

 

 

65.8 

34.2 

İş yeri kaynaklı kimyasal maddeler, yanık, duman ve ilaç 

sıçraması gibi yaralanmalara maruz kaldınız mı? 

Evet 

Hayır 

 

 

98 

48 

 

 

67.1 

32.9 

Hastane kaynaklı viral enfeksiyon geçirdiniz mi? 

Evet 

Hayır  

 

82 

64 

 

56.2 

43.8 

 İş yerinizde kayma, düşme, çarpma gibi durumlara maruz 

kaldınız mı? 

Evet 

Hayır 

 

 

57 

89 

 

 

39.0 

61.0 
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Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin, %43.2’sinin kesici-delici cisimle yararlanma yaşadığı, 

%21.9’unun uygulamalarda vücut sıvısı, sekresyonlarla temas, sıçrama gibi benzeri durumlara maruz 

kaldığı, %22.6’sının hasta yakınları tarafından sözel şiddete maruz kaldığı, %65.8’inin hasta yakınları 

tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı, %67.1’i iş yeri kaynaklı yaralanmalara maruz kaldığı, 

%56.2’si hastane kaynaklı viral enfeksiyon geçirdiği, %39’unun iş yerinde kayma, düşme, çarpma gibi 

durumlara maruz kaldığı saptandı (Tablo II).  

 

Tablo III. Hemşirelerin Tükenmişlik alt boyut Puan Ortalamaları (n=146) 

 

Tükenmişlik Alt Boyutları Madde sayısı Min-Max. Puan Ortalama±SS 

Duygusal Tükenme 9 2.00-36.00 20.08±6.80 

Duyarsızlaşma 5 00.00-20.00 6.34±4.06 

Kişisel Başarı 8 00.00-32.00 21.36±4.25 

 

Çalışmada, tükenmişlik alt boyut puan ortalamaları, duygusal tükenme 20.08±6.80, duyarsızlaşma 

6.34±4.06, kişisel başarı 21.36±4.25 olarak saptandı (Tablo III). 

 

Tablo IV. Hemşirelerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Tükenmişlik Alt Boyut Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılması (n=146) 

 
 

Tanıtıcı Özellikler 

Tükenmişlik alt boyut puan ortalamaları 

(X±SS) 

Duygusal Tükenme  

(DT) 

Duyarsızlaşma 

(D) 

Kişisel Başarı 

(KB) 

Cinsiyet 

Kadın  

Erkek 

 

20.13±6.75 

19.97±6.96 

 

5.85±3.67 

7.43±4.66 

 

21.31±3.75 

21.47±5.20 

Test ve anlamlılık t=0.12 

p=0.90 

t=-2.21 

p=0.02 

t=-0.21 

p=0.83 

Medeni durumu 

Evli 

Bekar  

 

20.93±6.27 

18.83±7.38 

 

6.22±3.72 

6.52±4.54 

 

21.34±4.01 

21.40±4.61 

Test ve anlamlılık t=1.84 

p=0.07 

t=-0.43 

p=0.66 

t=-0.09 

p=0.93 

Öğrenim durumu 

Lise 

Lisans 

Lisansüstü 

 

20.65±4.98 

20.12±7.08 

18.00±6.84 

 

7.55±4.03 

6.15±4.00 

6.25±5.03 

 

22.50±3.01 

20.98±4.35 

24.12±4.35 

Test ve anlamlılık KW=0.73 

p=0.69 

KW=2.08 

p=0.35 

KW=3.86 

p=0.14 

Çalıştığınız birimden memnun musunuz? 

Evet 

Hayır 

 

19.18±22.83 

22.83±6.54 

 

6.10±3.78 

7.08±4.80 

 

21.31±4.20 

21.52±4.45 

Test ve anlamlılık t=-2.86 

p=0.00 

t=-1.25 

p=0.21 

t=-0.25 

p=0.79 

Meslekte toplam çalışma süreniz? 

0-5 yıl 

6-10 yıl 

11 yıl üstü 

 

19.29±7.26 

19.73±5.76 

22.21±6.72 

 

7.12±4.20 

5.09±3.16 

6.27±4.46 

 

20.84±4.50 

22.07±3.52 

21.59±4.52 

Test ve anlamlılık F=2.18 

p=0.11 

F=3.41 

p=0.03 

F=1.15 

p=0.31 
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Çalıştığınız birim 

Dahiliyi birim 

Cerrahi birim 

Yoğun bakım  

Diğerleri 

 

20.39±6.65 

20.26±6.93 

21.13±7.70 

17.71±5.78 

 

6.46±4.42 

6.71±4.02 

6.13±3.83 

5.47±3.44 

 

20.94±5.13 

20.80±3.28 

22.28±3.59 

22.80±3.81 

Test ve anlamlılık KW=3.44 

p=0.32 

KW=1.08 

p=0.78 

KW=5.07 

p=0.16 

Mesleki risklerle ilgili hizmet içi eğitim 

aldınız mı? 

Evet 

Hayır 

 

 

19.88±6.67 

21.20±7.70 

 

 

6.42±4.00 

5.83±4.54 

 

 

21.49±4.32 

20.50±3.71 

Test ve anlamlılık MWU=1027.50 

p=0.45 

      MWU=1055.50 

p=0.56 

MWU=964.50 

p=0.30 

Mesleğe başladıktan sonra tanı aldığınız 

herhangi bir sağlık sorununuz var mı? 

Evet 

Hayır 

 

 

22.78±6.40 

19.44±6.75 

 

 

5.89±3.78 

6.45±4.13 

 

 

22.32±3.20 

21.13±4.45 

Test ve anlamlılık MWU=1160.00 

p=0.01 

 MWU=1524.00 

p=0.52 

MWU=1429.50 

p=0.32 

 

Hemşirelerin cinsiyete göre erkeklerin puan ortalaması kadınlara göre daha yüksek ve 

duyarsızlaşma alt boyut puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Toplam çalışma 

süresine 0-5 yıl puan ortalamasının daha yüksek ve duyarsızlaşma alt boyut puan ortalamaları 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Çalıştığı birimden memnuniyet durumuna göre hayır 

diyenlerin puan ortalaması daha yüksek ve duygusal tükenme alt boyut puan ortalamaları istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu saptandı. Mesleğe başladıktan sonra sağlık sorunu yaşadığına göre evet diyenlerin 

puan ortalaması daha yüksek ve duygusal tükenme alt boyut puan ortalamaları istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). Medeni durum, eğitim durumu, çalıştığı birim, hizmet içi eğitim 

aldığına göre tükenmişlik puan ortalamaları arasında fark istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı 

(p>0.05) (Tablo IV). 

 

Tablo V. Hemşirelerin Mesleki Risklere Göre Tükenmişlik Alt Boyut Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılması (n=146)  

 
 

Mesleki Riskler 

Tükenmişlik Alt Boyut Puan Ortalamaları 

(X±SS) 

Duygusal Tükenme 

(DT) 

Duyarsızlaşma 

(D) 

Kişisel Başarı 

(KB) 

Enfekte kesici-delici-batıcı cisim yaralanması 

yaşadınız mı? 

Evet 

Hayır 

 

 

19.17±7.68 

20.66±6.02 

 

 

6.20±4.21 

6.45±3.97 

 

 

20.98±5.15 

21.66±3.40 

Test ve anlamlılık t=-1.18 

p=0.23 

t=-0.36 

p=0.71 

t=-0.95 

p=0.34 

Uygulamalarda kan ve başka bir vücut sıvısı, 

sekresyonla temas, sıçrama ve benzeri durumlara 

maruz kaldınız mı? 

Evet 

Hayır 

 

 

 

20.21±6.25 

20.04±6.97 

 

 

 

7.71±3.89 

5.96±4.04 

 

 

 

20.65±3.80 

21.57±4.36 

Test ve anlamlılık t=0.12 

p=0.89 

t=2.18 

p=0.03 

t=-1.07 

p=0.25 

Hastanede hasta yakınları tarafından sözel şiddete 

maruz kaldınız mı? 

Evet 

Hayır 

 

 

18.00±8.48 

20.69±6.13 

 

 

5.00±3.14 

6.74±4.22 

 

 

21.03±4.18 

21.46±4.28 
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Test ve anlamlılık t=-2.02 

p=0.04 

t=-2.19 

p=0.03 

t=-0.51 

p=0.60 

Hastanede hasta yakınları tarafından fiziksel şiddete 

maruz kaldınız mı? 

Evet 

Hayır 

 

 

19.27±7.52 

21.64±4.83 

 

 

5.55±3.94 

7.88±3.88 

 

 

21.02±4.60 

22.06±3.37 

Test ve anlamlılık t=-2.01 

p=0.04 

t=-3.40 

p=0.00 

t=-1.38 

p=0.16 

İş yeri kaynaklı kimyasal maddeler, yanık, duman ve 

ilaç sıçraması gibi yaralanmalara maruz kaldınız mı? 

Evet 

Hayır 

 

 

20.08±7.36 

20.08±5.55 

 

 

6.54±4.09 

5.95±4.01 

 

 

21.51±4.54 

21.06±3.59 

Test ve anlamlılık t=-0.00 

p=0.99 

t=0.81 

p=0.41 

t=0.50 

p=0.56 

Hastane kaynaklı viral enfeksiyon geçirdiniz mi? 

Evet 

Hayır  

 

18.58±7.12 

22.00±5.87 

 

5.95±4.12 

6.85±3.95 

 

21.08±4.48 

21.59±3.96 

Test ve anlamlılık t=-3.09 

p=0.00 

t=-1.34 

p=0.18 

t=-0.56 

p=0.57 

İş yerinizde kayma, düşme, çarpma gibi durumlara 

maruz kaldınız mı? 

Evet 

Hayır 

 

 

18.26±7.73 

21.24±5.88 

 

 

5.59±4.47 

6.83±3.72 

 

 

22.00±4.50 

20.95±4.05 

Test ve anlamlılık t=-2.63 

p=0.00 

t=-1.80 

p=0.07 

t=1.44 

p=0.15 

 

Hemşirelerin uygulamalarda kan ve başka bir vücut sıvısı, sekresyonla temas, sıçrama ve benzeri 

durumlara maruz kalmaya evet diyenlerin puan ortalaması hayır diyenlere göre daha yüksek ve 

duyarsızlaşma alt boyut puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Hastanede hasta 

yakınları tarafından sözel şiddete maruz kalmaya hayır diyenlerin puan ortalaması evet diyenlere göre 

daha yüksek olduğu ve duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyut puan ortalamaları istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu saptandı. Hastanede hasta yakınları tarafından fiziksel şiddete maruz kalmaya 

hayır diyenlerin puan ortalaması evet diyenlere göre daha yüksek olduğu ve duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma alt boyut puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Hastane kaynaklı 

viral enfeksiyon geçirmeyenlerin puan ortalaması geçirenlere göre daha yüksek olduğu ve duygusal 

tükenme alt boyut puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. İş yerinizde kayma, 

düşme, çarpma gibi durumlara maruz kalmayanların puan ortalaması kalanlara göre daha yüksek olduğu 

ve duygusal tükenme alt boyut puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). 

Enfekte kesici-delici-batıcı cisim yaralanma durumu ve iş yeri kaynaklı kimyasal maddeler, yanık, 

duman ve ilaç sıçraması gibi yaralanmalara maruz kalma durumuna göre tükenmişlik puan ortalamaları 

arasında fark istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı (p>0.05) (Tablo V). 

4. Sonuç ve Öneriler 

Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin, kesici-delici cisimle yararlanma sıklığı %43.2 olarak 

tespit edilirken, literatürde bu oran %18.1 ile %84.0 arasında değişmektedir [2], [13]. Hemşirelerin 

%79,1’i çalışma süreçlerinde en az bir kez kesici-delici cisimle yaralanmaktadır [14]. Bu yaralanmaların 

en sık nedeninin hemşirelerin iş yüklerinin fazla olması, invaziv işlem sıklığının fazla olması, acaleci, 

tedbirsiz davranmaları ve kullanılan iğnelerin kapaklarının kapatılmadan atık kutularına atılmasından 

kaynaklandığı düşünmekteyiz. Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin, %21.9’unun uygulamalarda 
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vücut sıvısı, sekresyonlarla temas, sıçrama gibi benzeri durumlara maruz kaldığı tespit edilmiştir. 

Evrensel önlemlerin arttırılması ile yaralanmaların minimize edilmesi mümkündür. Sağlık 

çalışanları ile yapılan bir çalışmada  personelin %57,5’inin eldiven kullandığı, %13,1’inin önlük giydiği, 

%3,6’sının gözlük kullandığı ve %3,6’sının maske taktığı tespit edilmiştir [15]. Hasta vücut sıvıları ile 

mukoza  veya parenteral yol ile temas eden hemşire etkilenen bölgeyi su-sabun veya uygun bir antiseptik 

solüsyon ile yıkamalıdır. Mukoza ile temas durumunda temas bölgesi bol suyla yıkanmalıdır. Daha 

sonra vakit geçirmeden enfeksiyon kontrol komitesine müracat etmelidir. Etkilenen bölge sıkma, emme 

gibi yöntemlerle kanatmaya çalışılarak travmatize edilmemelidir [14]. 

Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin, %22.6’sının hasta yakınları tarafından sözel şiddete 

maruz kaldığı, %65.8’inin fiziksel şiddete maruz kaldığı, %67.1’i iş yeri kaynaklı yaralanmalara maruz 

kaldığı, %39’unun iş yerinde kayma, düşme, çarpma gibi durumlara maruz kaldığı saptandı. Gacki-

Smith ve ark.’nın (2009) yaptıkları çalışmada, hemşirelerin %70’den fazlasının sözel şiddete ve 

%50’den fazlasının fiziksel şiddete maruz kaldıkları saptanmıştır [16]. Ünsal ve Dönmez (2011) 

çalışmalarında, hemşirelerin hasta ve hasta yakınları ile daha yakın temas halinde olmalarından dolayı, 

şiddete maruz kalma olasılıklarının diğer sağlık personeline göre daha yüksek olduğunu tespit 

etmişlerdir [17].  

Çalışmamıza katılan hemşirelerinin tükenmişlik alt boyutlarının puan ortalamalarına bakıldığında 

belirgin bir duygusal tükenme (20.08±6.80), duyarsızlaşma (6.34±4.06) ve düşük kişisel başarı 

(21.36±4.25) olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ile ilgili olarak yapılan diğer 

çalışmalarda, tükenmişlik puanlarının farklı düzeylerde olduğu görülmektedir. Şenturan ve ark.’nın 

(2009) diyaliz ünitesinde çalışan hemşireler ile yürüttüğü çalışmada, duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma puan ortalamaları çalışmamız kapsamındaki hemşirelerinin puan ortalamalarından düşük 

fakat kişisel başarı puan ortalamalarıyla benzerlik göstermektedir [18]. Şahin ve ark. [19] ile Erol ve 

ark. [20] çalışmalarında tükenmişlik ölçeğinin her 3 alt ölçek puanlarını orta düzeyde bulmuşlardır. Bu 

çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde Siirt Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerinin tükenmişlik 

durumlarının orta düzeyde ve diğer illerde çalışanlar ile benzer olduğu söylenebilir. 

Meslekte 0-5 yıldır çalışan hemşirelerin duyarsızlaşma puan ortalamaları diğer gruplardan daha 

yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı bulunurken, kişisel başarı puanları da anlamlı olmasa bile daha 

düşük bulunmuştur. Tükenmişliğin artması bu grupta kişisel başarı algısını olumsuz yönde etkilediğini 

söyleyebiliriz.  

Çalışmamızda çalıştığı birimden memnun olmayan hemşirelerin duygusal tükenme düzeyleri daha 

yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Çalıştığı birimden memnun olmama, iş yükünün ağır 

gelmesi, çalışma ortamının ve koşullarının olumsuz olarak algılanması tükenmeyi etkilemektedir [21]. 

Mesleğe başladıktan sonra sağlık sorunu yaşayan hemşirelerde duygusal tükenme düzeyleri yüksek 

ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Hasta yakınları tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğrayan hemşirelerin duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma düzeyleri daha yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Öte yandan 

tükenmenin bir diğer boyutu olan kişisel başarı ile şiddete uğrama arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir 

Çalışma hayatında şiddete maruz kalmanın hemşirelerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye 

sahip olacağı ve tükenmişliğe neden olabileceği söylenebilir. Bu alanda yapılan diğer çalışmalarda da 

benzer bulgular elde edilmiştir. Dursun (2012), Dikmetaş (2012) ve Merecz ve ark. (2009) tarafından 
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yapılan çalışmalarda, şiddete maruz kalma ile tükenme düzeyi arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir 

[22]–[24]. 
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Abstract: Cognitive behavioral therapy is active, problem-oriented, short-

term, economic, and evidence-based approach that psychiatric nurses can 

use applications. However, cognitive behavioral therapy is one of the 

neglected areas in nursing and evidence is very limited demonstrating the 

effectiveness of cognitive behavioral interventions by nurses. In this article is 

aimed to raise awareness by giving information about the importance of 

cognitive-behavioral therapy, the principles and characteristics, the 

techniques used, and the role of psychiatric nurse.  
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Özet: Bilişsel davranışçı terapi psikiyatri hemşirelerinin uygulamalarında 

kullanabilecekleri etkin, problem odaklı, kısa süreli, ekonomik ve kanıta 

dayalı bir yaklaşımdır. Ancak bilişsel davranışçı terapi hemşirelikte ihmal 

edilen alanlardan biri olup, hemşireler tarafından uygulanan bilişsel 

davranışçı müdahalelerinin etkinliğini ortaya koyan kanıtlar çok sınırlıdır. 

Bu makalede bilişsel davranışçı terapinin önemi, ilke ve özellikleri, 

kullanılan teknikler ve psikiyatri hemşiresinin rolü ile ilgili bilgilerin 

verilerek farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. 

 

Anahtar sözcükler: bilişsel davranışçı terapi, psikiyatri hemşireliği, 

psikoterapi 

 

1. Giriş 

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) bilimsel temellere dayalı ve etkililiği kanıtlanmış olan bir 

psikoterapi türü olup, problem odaklı, kısa süreli, ekonomik, kanıta dayalı bir yaklaşımdır. Ayrıca 

bireylerin iç dünyalarında ve kişilerarası ilişkilerinde fonksiyonlarını uyumlu bir biçimde 

gerçekleştirmelerinde ihtiyaç duyacakları bilişsel ve davranışçı yeterlikleri kazandırmaya çalışan bir 

psikoterapidir [1-4]. BDT bireye duygusal zorlanmalarını fark etmeyi, sıkıntı verici düşüncelerin yer 

aldığı kendi düşünce sistemini değerlendirmeyi, bu düşüncelerin gerçekçilik düzeyini incelemeyi, 

gerçekdışı ve işlevsel olmayan düşüncelerin yerine daha işlevsel ve yapıcı olanları yerleştirmeyi 

öğreten bir süreçtir [4,5]. Bu terapi insanların duygu ve düşüncelerini mantıklı bir şekilde, uygun 

yerde ve zamanda ifade edebilmelerini sağlayan önemli bir yöntemler bütünüdür [1,4].   

Son 25 yıldır çoğu ülkede olduğu gibi ülkemizde de bilişsel davranışçı terapilere ilgi giderek 

artmaktadır [4-6]. BDT okul, ev, sağlık alanı ve iş ortamı gibi farklı ortamlarda uygulanabilmekte ve 

bireyin baş etme becerilerini genişleterek kişisel gelişimine yardım etmektedir.  BDT ile bireylerin 

gerçek yaşam sorunlarının çözümü, stresin etkilerinin azaltması, olumsuz düşünce ve davranışları 

değiştirmenin öğrenilmesi ve bireylerin nükslerden korunması hedeflenmektedir [5,6].      
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Bu hedefler doğrultusunda yüzlerce klinik çalışmada BDT’nin depresyon, anksiyete 

bozuklukları, yeme bozuklukları, madde kötüye kullanımı, kişilik bozuklukları, bipolar bozukluk ve 

şizofreni gibi ruhsal bozukluklarda etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca kronik veya akut ağrı, kronik 

yorgunluk sendromu, premenstural sendrom, kolit, uyku bozukları, obesite ve somatoform bozukluklar 

gibi psikolojik kökenli birçok tıbbi hastalıkta; öfke, ilişki zorlukları, kompulsif kumar gibi psikolojik 

sorunlarda etkili olduğu gösterilmiştir. BDT ayrıca stres, düşük benlik saygısı, keder ve kayıp, çalışma 

yaşamı ve yaşlanmayla ilgili sorunlara dönük olarak ta kullanılmaktadır [1,2,4,5].     

2. Bilişsel Davranışçı Terapi 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında psikoanaliz kuramına karşı gelişen Albert Ellis’in akılcı 

duygusal davranışçı yaklaşımı ve Aaron Beck'in geliştirdiği bilişsel yaklaşım, bilişsel davranışçı 

yaklaşımının ilk temellerini oluşturmuştur. Ellis, akılcı duygusal davranışçı yaklaşımda insanların 

ruhsal sorunlarının büyük ölçüde bireyin gerçeğe uygun olmayan inançlarından kaynaklandığını 

savunmuştur. Daha sonra Beck geliştirdiği bilişsel yaklaşımda, ruhsal bozuklukların gelişiminde 

düşüncenin önemini tartışılmaz biçimde psikoloji ve psikiyatri alanına kabul ettirmiştir. Bilişsel 

yaklaşımla aynı zamanlarda ortaya çıkan davranışçı yaklaşımın bilişsel yaklaşımı benimsemesiyle 

birlikte, 1980’li yıllarda bilişsel davranışçı yaklaşım adıyla, bilişsel kuram çatısı altında birleşmişlerdir 

[4,7].  

Beck bilişsel yaklaşımı çeşitli ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan etkin, yönlendirici, 

kısa zamanlı, yapılandırılmış ve kanıta dayalı bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır. Bu yaklaşım 

temelde insanın duygusal ve davranışsal tepkilerinin düşünce ve inançlarının etkisiyle oluştuğu 

ilkesine dayanmaktadır. Bu yaklaşıma göre insanların neler hissettiklerini belirleyen şey olayın kendisi 

değil, o olaya ilişkin olarak kişinin kendi zihninde verdiği anlamlardır. Bu nedenle bilişsel yaklaşım 

bireyin kendisi ve dış dünyayla ilgili algı ve değerlendirmelerini biçimleyen otomatik düşünceler, 

şemalar ve inançlar üzerine odaklanır. Bu yaklaşıma göre bilişsel yapımız birbiriyle ilişkili üç 

katmandan oluşur. Bunlar; en yüzeyde otomatik düşünceler, daha sonra ara inançlar ve en içte şemalar 

ya da temel inançlardır [1,4,5,8].  

Temel inançlar ya da şemalar bireyin kişisel ve çevresel bilgiyi nasıl düzenleyeceğini belirleyen, 

dış dünya ve kendimizle ilgili temel varsayımları içeren, geçmiş yaşantı ve deneyimler sonucunda 

oluşmuş bilişsel yapılardır [1,2]. Beck temel inançları çaresizlik, sevilmeme ve değersizlik temel 

inançları olarak üç grupta toplamıştır. Bireyin sahip olduğu inançlar bu üç kategoriden birisinde yer 

alabileceği gibi, her üçünde de yer alabilir [1,4]. Yaşamın erken dönemlerindeki kişisel deneyimler ve 

çevredeki önemli insanlarla yapılan özdeşimlerle oluşan temel inançlar, yaşamın daha ileri yıllarındaki 

benzer deneyimler ve öğrenmelerle pekişir. Kişi bu temel inançları yaşadığı dünyaya ilişkin algılarını 

ve davranışlarını biçimlendirmekte ve değerlendirmekte kullanır. Kişilerin geçmiş deneyimlerinden 

anlam çıkarmaları ve bunlara dayanarak geleceğe dönük tahminler yapmaları doğal ve işlevseldir. 

Ancak erken dönemde oluşan temel inançlar katı, değişime dirençli ve yaşanan deneyimlerle orantısız 

olursa uyumu bozar ve işlevsel olmaz. Beck’e göre temel inançlar işlevsel olmamakla birlikte yalnız 



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

Oral Presentation / Full Text 317 

başına bozukluğa neden olmaz. Bozukluk kişinin farkında olmadığı bu şemaların içeriğindeki temel 

düşünceleri destekleyen bir yaşam olayının ardından gelişir [1,2,4,5]. 

Temel inançlar veya şemaların etken hale gelmesi ise olumsuz otomatik düşüncelerin ortaya 

çıkmasına neden olur. Otomatik düşünceler en yüzeydeki zihinsel ürünler olup, belirli durumlara 

özgüdürler ve insanın zihninden sözcükler ya da imajlar (hayaller) şeklinde geçerler. Bu düşüncelerin 

olumsuz olarak değerlendirilmelerinin nedeni hoş olmayan rahatsız edici duygulara (üzüntü, suçluluk, 

kaygı, öfke gibi) yol açmalarından dolayıdır. Otomatik denmesinin nedeni ise, bunların herhangi bir 

amaçlı düşünce zincirinin ürünü olarak değil, kendiliğinden ortaya çıkan, kişinin kafasında aniden 

beliren düşünceler olmalarından kaynaklanır. Bu düşünceler ortaya çıktığı anda kişi tarafından 

yaşanan durumla uyumlu olarak değerlendirildiğinden mantık dışı kabul edilmezler. Böylece 

temeldeki inanç ve varsayımları besleyerek şemaların kalıcılığını sağlarlar [1,2,4,5]. 

Temel inançlar ve otomatik düşünceler arasında ise ara inançlar bulunmaktadır. Ara inançlar 

kalıplaşmış tutumlar, kurallar ve varsayımlardan oluşmaktadır. Bunlar birbiriyle bağlantılı biçimde 

bireyin kendisi ve diğer insanlarla ilgili kurallarını oluşturur. Bu kurallar kişinin davranışlarının 

etkinliğini ve uygunluğunu yargılamada ve kendi değerini değerlendirmedeki standartları sağlar. Birey 

eylemlerini yönlendirmek, kendisini ve diğer insanları değerlendirmek için bir tür zihinsel kurallar 

kitabı kullanır. Kendi davranışının ve diğer insanların davranışlarının doğru ya da yanlış olduğuna 

karar vermek için kuralları uygular. İnançlar, tutumlar ve varsayımlar davranışın soyut 

düzenleyicileridir, genellikle örtüktürler, dile getirilmemişlerdir ve kişinin uyumunu bozabilirler. Eğer 

diğer insanlar benden hoşlanmazsa bu berbattır, eğer hata yaparsam kötüyümdür, duygularımı 

göstermemeliyim, sadece tek bir doğru vardır, her şey benim istediğim şekilde olmalı ve ben her 

istediğimi almalıyım şeklinde olabilen, işlevsel olmayan bu inançlar, tutumlar ve varsayımlar şemalara 

bağlıdır ve bunların neler olduğu otomatik düşüncelerden bulunabilir [1,2,4,5]. 

Otomatik düşünceler kişinin içinde bulunduğu durumla ilgili bilgilerin işlenmesi sırasında 

oluşan çeşitli bilişsel hatalar sonucunda ortaya çıkar. Bunlar gerçekliği konusunda yeterince veri 

olmayan bilgilere dayanır. Beck’e göre temel 6 bilişsel hata vardır. Bunlar; keyfi çıkarsama, seçici 

soyutlama, kişiselleştirme, aşırı geneleme, ya hep ya hiç biçiminde düşünme ve aşırı büyütme/ 

küçültmedir [2,4]. Bilgi işlemede yapılan sistematik hatalar ise bilişsel üçlü olarak bilinen, kişinin 

kendisini, çevresini (dünyayı) ve geleceğini olumsuz olarak algılamasına, dolayısıyla ruhsal bozukluk 

belirtilerine neden olmaktadır. Beck’e göre bu üçlü depresyonda aktif olan bir program özelliği taşır. 

Bu üçlünün etkisi altında olan kişi kendisini başarısız ve değersiz, dış dünyayı düşmanca ve engellerle 

dolu, geleceği ise umutsuz olarak değerlendirmektedir [1,2,4].  

3. Bilişsel Davranışçı Terapinin İlke ve Özellikleri 

Bilişsel davranışçı terapi, içinde çeşitli tekniklerin bulunduğu bir bütünden çok belli bir sisteme 

sahip psikoterapi yaklaşımıdır. Beck’e göre kullanılan yöntemler ve teknikler temel on ilke üzerine 

kurulmuş olan terapötik bir yaklaşım içerisinde sunulur [1,2,8]. Bilişsel davranışçı terapinin temel yapı 

taşlarını ifade eden bu temel on ilke şunlardır:  
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1- Bilişsel terapi bireyin ve yaşadığı problemin süreğen bir şekilde bilişsel kavramlar içinde 

formüle edilmesi esasına dayanır: Danışman bireyin probleminin sürmesine neden olan mevcut 

düşünceleri, probleminin başlangıcındaki algısını etkileyen hazırlayıcı faktörleri ve probleminin 

gelişmesine sebep olabilecek gelişimsel yaşantıları ve bireyin bu yaşantılara ilişkin kalıcı yorumlarını 

belirlemeye çalışır. Danışman ilk görüşmeden elde ettiği verilerden başlayarak, bireyin sorununu 

bilişsel yapılar çerçevesinde tanımlamaya ve bireyinde yaşadığı sorunu bilişsel çerçeve içinde 

anlamlandırmasına çalışır.  

2- Bilişsel terapi sağlam bir terapötik işbirliğini gerekli kılar: Terapötik model ne olursa olsun, 

iyi bir terapötik ilişki tedavinin başarılı olması için şarttır. Empati, saygı, etkili dinleme becerileri, 

esneklik, ilgi ve terapötik işbirliği tedavinin değişmez elemanlarıdır.  

3- Bilişsel terapi işbirliği ve etkin katılımı vurgular: Danışman sürecin başlangıcından itibaren 

danışana, bunun bir takım çalışması olduğunu açıklar ve sürece etkin katılımının önemli olduğunu 

vurgular. Başlangıçta danışman etkin durumdadır, ancak süreç ilerledikçe ve danışan sorununa ilişkin 

bakış açısı kazandıkça, danışmanın desteğiyle sürece daha çok katılmaya başlar. Bu tutum bireye 

bağımsızlık duygusu kazandırır. Ayrıca danışana kendi sorunlarını çözmede sorumluluk almayı 

öğreterek tedaviye uyum sorunlarının oluşmasını da önler. 

4- Bilişsel terapi amaç yönelimli ve problem odaklıdır: Danışmanlığın birinci amacı yaşanan 

sorunun ve belirtilerin sona erdirilmesi veya azaltılmasıdır. Bunun için geçmişten gelen malzeme ile 

çalışılarak gelecek için plan yapılır. Danışman ilk oturumda danışandan mevcut sorunlarını ve 

ulaşmayı beklediği amaçlarını sıralamasını ister. Danışana sorunlarına dair amaçlarını davranışsal bir 

biçimde ifade etme konusunda yardım eder. Ardından danışman ve danışan, belirtilen amaca ulaşmayı 

engelleyebilecek durumları, düşünceleri, yargıları belirlemeye ve bunların nasıl üstesinden 

gelebilecekleri konusunda çalışırlar. Şayet danışanın sorun yaşamadan önce işlevsellik düzeyi iyi ise, 

doğrudan amaca ulaşmaya ve sahip olunan becerilerin kullanılmasına engel olabilecek işlevsel 

olmayan düşünceler üzerinde durulur. Diğer durumlarda ise danışanla problem çözme basamakları 

üzerinde çalışılır. 

5- Bilişsel terapi öncelikle şimdiki zamana odaklanır: Birçok farklı problemin tedavisinde 

mevcut sorunlara ve belirtilere odaklanılır. Bu doğrultuda danışman genellikle şimdi ve burada olan 

problemlerin sorgulanmasıyla işe başlar. Ancak üç durumda danışman geçmişe yönelir. Bunlar: 

danışan bu yönde ciddi bir istekte bulunduğunda; üzerinde çalışılan mevcut problemler konusunda 

duygusal, bilişsel ya da davranışsal hiç ya da çok az ilerlemenin olması durumunda; danışmanın 

danışanın sahip olduğu işlevsel olmayan bilişlerinin nasıl ortaya çıktığını ve şu anda danışanı nasıl 

etkilediğini öğrenmek istediğindedir. 

6- Bilişsel terapi danışanın kendi kendisinin terapisti olmasını amaçlayan ve gerilemeyi 

önlemeyi vurgulayan eğitsel bir yaklaşımdır: Danışman daha ilk görüşmede, danışanı sorununun 

doğası ve gelişimi, bilişsel danışmanlık süreci ve bilişsel model konusunda eğitmeye başlar ve oldukça 
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didaktik bir yaklaşım sergiler. Bu sayede danışan hem belli becerileri öğrenir, hem de bunları 

karşılaştığı yeni durumlara uygulamaya başlar. 

7- Bilişsel terapi kısa sürelidir: Kısa danışmanlık süreci hem danışan hem de danışmanın sorun 

üzerinde odaklanmalarını ve danışanın danışmana bağımlılık geliştirmesini önler. Çünkü bağımlılık, 

uzun süreli tedavilerin önemli sorunlarından biridir. 

8- Bilişsel terapi oturumları yapılandırılmıştır: Tanı veya tedavi sürecinin hangi aşaması olursa 

olsun, danışman her oturum için bir yapıya sadık kalmak eğilimindedir. Oturumun başlangıcında 

öncelikle danışanın duygu durumu kontrol edilir ve haftanın bir değerlendirmesi yapılır. Ardından 

birlikte o oturumun gündemi belirlenir. Bir önceki görüşmeye dair geri bildirim alınır ve ev ödevi 

tartışılır. Daha sonra görüşmenin gündemine geçilir. Sonunda yine ev ödevi belirlenir. Bu yapı tüm 

süreç boyunca devam eder. 

9- Bilişsel terapi danışanı sahip olduğu işlevsel olmayan tutumlarını ve inançlarını tanımlama, 

değerlendirme ve onlara tepki verme konusunda eğitir: Bunu gerçekleştirirken danışman daha çok 

sokratik sorgulama yöntemini kullanır. Bu yaklaşımda danışanın çeşitli soruların cevaplarını 

kendisinin bulması sağlanır. Beck, danışmanlık sürecinde danışanın temel düşünce ve inanç 

sistemlerini tehdit etmeden sürdürürken, soru sorma biçimini temel bir terapötik araç gibi görür. 

Sorulan sorular danışanın kendi düşünce içeriği konusunda daha çok fikir sahibi olmasını, kendi 

düşünce biçimlerini daha iyi anlamasını, düşüncelerini çeşitli bilişsel çarpıtmalar yönünden ele 

almasını, düşünce içeriği ve biçimlerinin daha uyumlu olanlarla yer değiştirmesini, düşünce ve 

davranışları ile ilgili olarak geleceğe yönelik planlar yapmasını sağlar. 

10- Düşünce, duygu ve davranışta değişim sağlamak amacıyla bilişsel terapi çeşitli teknikler 

kullanır: Bilişsel yaklaşımda her ne kadar sokratik sorgulama ve yönlendirilmiş keşif gibi bilişsel 

teknikler temel olsa da, diğer yaklaşımlardan özellikle davranışçı yaklaşımlardan alınan bazı teknikler 

de bilişsel çerçeve içinde kullanılır. Danışman vaka formülasyonuna ve oturumlar için belirlemiş 

olduğu amaçlara dayalı olarak uygun teknikleri seçer [1,2,4,8].   

4. Bilişsel Davranışçı Terapide Kullanılan Teknikler 

BDT’nin öncelikli amacı danışanın sahip olduğu işlevsel olmayan, çarpıtılmış inançlarının, 

bilişlerinin ortaya çıkarılması ve bunların daha gerçekçi, işlevsel olanlarla değiştirilmesidir. Bu amaçla 

sokratik sorgulama ve yönlendirilmiş keşif, işlevsel olmayan düşüncenin kaydı, temel üç soru, aşağı 

doğru oklar tekniği, düşünceyi durdurma ve yeniden odaklama, bilişsel doğru, sahip olunan inançların 

avantajları ve dezavantajlarının sorgulanması gibi bilişsel teknikler kullanılmaktadır. Diğer bir önemli 

amaç ise bireyde davranış değişikliği meydana getirmektir. Bu amaçla süreçte aşamalı etkinlik planı, 

sosyal beceri eğitimi, atılganlık eğitimi, gevşeme teknikleri, davranış provası, rol oynama, maruz 

bırakma ve markayla ödüllendirme gibi davranışçı yöntemlere yer verilmektedir. Her ne kadar bilişsel 

teknikler öncelikle bilişleri tanımlamak ve değiştirmek için, davranışçı teknikler davranış değişikliği 
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sağlamak için kullanılsa da, bazen bilişsel teknikler davranış değişikliği sağlamaya, bazen de 

davranışsal teknikler bilişlerin tanımlanmasına ve değiştirilmesine hizmet edebilmektedir [1,2,4,5].    

Bilişsel yaklaşımda ağırlıklı olarak bilişsel ve davranışçı tekniklerin kullanılıyor olması, sanki 

duyguların ihmal edildiği izlenimi vermektedir. Ancak biliş, duygu ve davranış arasında karşılıklı bir 

etkileşimin olduğu düşünüldüğünde, kullanılan bilişsel ve davranışçı tekniklerin bir kısmı aynı 

zamanda duygulanım değişikliğine de katkı sağlamaktadır. Hangi yöntem seçilirse seçilsin, danışana 

uygunluğu en temel koşuldur [1,2,4].     

5. Bilişsel Davranışçı Terapide Hemşirenin Rolü 

Psikiyatri hemşireliği birey, aile ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen, 

hastalıklara karşı önleyici çalışmalar yürüten, hastalık durumlarında ise tedavi ve rehabilitasyon 

hizmetlerine odaklanan bilimsel bir bakım sanatıdır [5,6]. Psikiyatri hemşirelerinin hastaların 

bakımının yanı sıra, sağlıklı bireylerin ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesinde danışmanlık, 

psikoterapi, araştırma ve koruma gibi rollerinin gereği sorumluluk üstlenmeleri beklenmektedir. 

Psikiyatri hemşiresinin yer alabileceği psikoterapötik alanlardan biri de BDT’dir [6,9].    

Bilişsel davranışçı terapi hemşirelik süreci ile benzer özelliklere sahiptir. Her iki yaklaşım da 

hasta merkezlidir, hemşire-hasta arasında güçlü bir işbirliğini gerektirir. Bilişsel davranışçı terapide 

hemşirelik sürecinde olduğu gibi araştırma kanıtlarına dayalı tedavi stratejilerini ve standardize 

edilmiş ölçme araçlarını kullanır [5,9]. Ayrıca psikiyatri hemşireleri uygulamalarının temel kuramsal 

çerçevesi bilişsel davranış teorisine dayanmaktadır. Bu özellikleriyle, hemşirelik bakımının terapötik 

etkinliğine önemli katkı yapabilir ve bireyin sağlıklı baş etme yanıtlarını artırmak amacıyla psikiyatri 

hemşireleri tarafından sağlık bakımının verildiği her ortamda kullanılabilir [5,10].  

Yapılan birçok çalışma hemşireler tarafından uygulanan BDT’nin klinik olarak etkili olduğunu 

göstermektedir. Bu araştırmaların bazılarına değinecek olursak, İngiltere ve ABD'de yapılan 

çalışmalarda hemşirelerin uygulamalarında bilişsel davranışçı teknikleri kullanmalarının şizofreni 

hastalarının hastalıkla ilgili sorunlarını ve psikotik belirtilerini azaltmada, baş etme becerilerini 

artırmada etkili olduğu gösterilmiştir [11-13]. Bazı çalışmalarda bipolar affektif bozukluğu olan 

hastaların relaps oranlarında azalma, sosyal fonksiyonlarında ve baş etme becerilerinde artma olduğu 

[14,15]; depresif hastaların depresyon düzeylerinde azalma ve benlik saygısı düzeylerinde artma 

olduğu belirlenmiştir [16]. Benzer şekilde Japonya’da hemşire liderliğinde depresyon tanılı bireylere 

uygulanan 6 haftalık bilişsel davranışçı terapinin depresyon düzeyini anlamlı düzeyde azalttığı 

gösterilmiştir [17].   

Ruhsal bozukluklarda etkinliği kanıtlanmış BDT’nin genel tıp ile psikiyatrik hizmetler arasında 

köprü kurulmasına da katkı sağladığı vurgulanmaktadır. Örneğin; meme kanseri tanısı alan hastalarla 

yapılmış bir çalışmada BDT’nin uykusuzluğu azaltmada etkili olduğu bulunmuştur [18]. Aynı şekilde 

over kanseri tanısı alan hastalara kemoterapi sırası ve sonrasında uygulanan BDT’nin kanserle ilişkili 

yorgunluğu ve depresif semptomları azaltmada, uyku kalitesini artırmada etkili olduğu belirlenmiştir 
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[19]. Kalp yetmezliği olan hastalara uygulanan BDT’nin hastaların yaşam kalitesi ve özsaygılarını 

artırdığı, depresif semptomları ise azalttığı belirlenmiştir [20]. Postpartum dönemdeki kadınlarla 

yapılan bir çalışmada anne rolüne ilişkin güveni artırmada ve duygu kontrolünü sağlamada BDT’nin 

faydalı olduğu bulunmuştur [21]. Liu ve ark. (2018) tarafından yaşlı bireylerde düşme korkusunu 

azaltmada ve dengeyi artırmada hemşireler tarafından uygulanan BDT’nin etkinliğini inceleyen 

metaanaliz çalışmasında, BDT’nin uygulama sonrasından 12 aylık izleme kadar ölüm korkusunu 

azalttığı, 6 aylık izleme kadar ise dengeyi artırdığı gösterilmiştir [22].  

Ülkemizde Avcı ve Kelleci (2016) bilişsel davranışçı tekniklere dayalı öfke yönetimi 

programının ergenlerin öfke, saldırganlık ve psikolojik semptomlarını azaltmada etkili olduğunu 

bildirmişlerdir [23]. Ata ve Doğan (2017) şizofreni hastalarının bakım vericilerine uyguladıkları 

bilişsel davranışçı stres yönetimi programının bakım yükünü azalttığını ve stresle baş etme becerilerini 

artırdığını belirlemişlerdir [24]. Gür ve ark. (2017) ise bilişsel davranışçı model temelli egzersiz 

programının alkol bağımlısı bireylerin yaşam kalitesini artırmada etkili olduğunu tespit etmişlerdir 

[25].  

Tüm bu çalışmalar psikoterapinin psikiyatri hemşireleri için özerk bir rol olduğunu ve psikiyatri 

hemşirelerinin bilişsel davranışçı uygulamalarda güvenilir, etkili, yeterli terapistler olabileceğini 

göstermektedir [10,13]. Kanıta Dayalı Hemşirelik ve Ebelik Enstitüsü de (1999) bilişsel davranışçı 

uygulamaların psikiyatri hemşirelerinin ileri uygulama alanlarından biri olduğunu, hemşirelerin 

bilişsel davranışçı uygulamalar için uygun konumda olduklarını desteklemektedir [26].  Ancak BDT 

hemşirelikte ihmal edilen alanlardan biridir ve hemşirelerin uyguladıkları müdahalenin etkinliğini 

ortaya koyan çalışmalar ve kanıtlar çok sınırlıdır [10,27]. Uygun eğitim almış hemşire terapistlere 

gereksinim vardır ve bu tür niteliğe sahip hemşire sayısı hem dünyada hem de ülkemizde yetersizdir. 

Ülkemizde Avrupa’da olduğu gibi yüksek lisans derecesine sahip psikiyatri hemşireleri psikoterapi 

eğitimi alabilmektedir [28,29]. Ayrıca 19 Nisan 2011’de yayımlanan hemşirelik yönetmeliğinde 

değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte “özel eğitim alarak psikoterapi uygulamalarında görev alma 

konsültasyon-liyezon psikiyatrisi hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında belirlenmiştir 

[30]. Bu gelişmelere rağmen psikoterapi eğitimlerinin ülkemizde çok sınırlı merkezlerde verilmesi, bu 

eğitimlerin oldukça uzun süreli ve maliyetli olması hemşirelerin psikoterapi eğitimlerine ulaşmasını 

engellemektedir. Bunun yanı sıra psikiyatri hemşireliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan 

ve psikoterapi eğitimi alan hemşirelerin büyük çoğunluğu eğitim kurumlarında çalışmakta ve 

kliniklerde aktif olarak görev almamaktadır [28]. 

6. Sonuç 

Psikiyatri hemşireliği uygulamasının kalitesi, maliyeti ve etkililiği belki de psikiyatri 

hemşireliğinin gündeminde olan en önemli konulardan birisidir. Bilişsel davranışçı terapi psikiyatri 

hemşirelerinin uygulamalarında kullanabilecekleri etkin, problem odaklı, kısa süreli, ekonomik, kanıta 

dayalı bir yaklaşımdır. Hemşirelerin BDT uygulamalarını yaygınlaştırmalarına ve uyguladıkları 

BDT’nin etkinliğini ortaya koyan çalışmalar yapmalarına ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda psikiyatri 

hemşireliği alanında lisansüstü eğitim alan kişi sayısının artırılması ve mezunların önemli bir 
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kesiminin uygulama alanlarında görev alması önem kazanmaktadır. Bunun yanı sıra psikiyatri 

kliniklerinde çalışan hemşirelerin uygulama standartlarının belirlenmesi, hemşirelerin bilişsel 

davranışçı uygulamalara yönelik farkındalığının artırılması ve psikiyatri hemşirelerine uluslararası 

kuruluşlarca tanınan ve akredite olan bilişsel davranışçı uygulamalara yönelik sertifikasyon 

programlarının uygulanması önerilebilir. 
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Abstract: 

Purpose: Smart phones meet many of our communication needs, help us to gain effective information 

in our lives, to learn what is happening around us, in our country and around the world. Almost all 

students studying at universities use smartphones. However, there is no research examining the effect 

of smart phone addiction on problem solving skills in nursing students. Therefore, this research was 

conducted as a descriptive study to examining the problem solving skills of nursing students with 

smartphone addiction. 

Methods: The population of the study was formed by the students of the Nursing Department of the 

School of Health at Siirt University. The sample of the study consisted of 474 students between April 

2019 and June 2019. Data were collected by using Individual Identification Form, Smart Phone 

Addiction Scale Short Form and Problem Solving Inventory. Frequency, mean, standard deviation, t 

test, anova and pearson correlation tests were used to evaluate the data. 

Results: The mean age of the students included in the study was 21.20 ± 2.36 and the average grade 

was 72.97 ± 8.90. 57% of the students are female and 28.1% are second grade students. The mean score 

of the smart phone addiction scale of the students was 30.06 ± 10.38, the mean score of the problem 

solving inventory was 104.36 ± 15.6, the problem solving confidence subscale was 32.92 ± 7.73, the 

approach avoidance style subscale was 53.12 ± 8.49, and the mean score of the personal control 

subscale was 18.31 ± 4.17. There was a negative and statistically significant relationship between PSI 

personal control subscale mean score and smartphone addiction mean score (p <0.05). 

Conclusion: It was found that students' average score of total and sub-dimension of smartphone 

addiction and problem solving was moderate. As students' PSI personal control subscale scores 

increased, smartphone addiction increased negatively. We can say that students are able to control their 

own situation in problem solving, can control their emotions and behavior, and this reduces the 

smartphone addiction. 

Keywords: smart phone, nursing students, problem solving 
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Özet: 

Amaç: Akıllı telefonlar birçok iletişim ihtiyacımızı karşılamakta, yaşamımızda etkili bilgi edinme, 

çevremizde, ülkemizde ve dünyada neler olup bittiğini öğrenmede bize yardımcı olmaktadır. 

Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin neredeyse tamamı akıllı telefon kullanmaktadır. Ancak 

hemşirelik öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığının problem çözme becerisi üzerine etkisini inceleyen 

araştırmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu araştırma, hemşirelik öğrencilerin akıllı telefon 

bağımlılığı ile problem çözme becerilerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 

öğrencileri oluşturdu. Araştırmanın örneklemini, Nisan 2019– Haziran 2019 tarihleri arasında 474 

öğrenci oluşturdu. Veri toplama aracı olarak Birey Tanıtıcı Formu, Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği 

Kısa Formu ve Problem Çözme Envanteri kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, ortalama, 

standart sapma, t testi, anova ve pearson korelasyon testleri kullanıldı. 

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan öğrencilerinin yaş ortalaması 21.20 ± 2.36, not ortalaması 72.97 

± 8.90’dır. Öğrencilerin %57’si kız, %28.1’i 2.sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin Akıllı telefon bağımlılığı 

ölçek toplam puan ortalaması 30.06±10.38, problem çözme envanteri toplam puan ortalaması 

104.36±15.6, problem çözme güveni alt boyut 32.92±7.73, yaklaşma kaçınma alt boyut 53.12±8.49, 

kişisel kontrol alt boyut puan ortalaması 18.31±4.17 olarak saptandı. PÇE kişisel kontrol alt boyut puan 

ortalaması ile akıllı telefon bağımlılığı puan ortalaması arasında negatif yönde ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki olduğu saptandı.. 

Sonuç: Öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığı ve problem çözme toplam ve alt boyut puan ortalaması 

orta düzeyde olduğu bulundu. Öğrencilerin PÇE kişisel kontrol alt boyut puanı arttıkça akıllı telefon 

bağımlılığı negatif yönde artmaktadır. Öğrencilerin problem çözümünde kendi durumuna hakim 

olduğunu, duygu ve davranışlarını kontrol edebildiğini, bu durumun da akıllı telefon bağımlılığını 

azalttığını söyleyebiliriz. 

Anahtar sözcükler: akıllı telefon, hemşirelik öğrencileri, problem çözme 
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1. Giriş 

Son yıllarda iletişim aracı olarak en çok tercih edilen ve kullanılan akıllı telefonlar, dünyada ve 

ülkemizde gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir [1], [2]. Akıllı telefonlar birçok 

iletişim ihtiyacımızı karşılamakta, yaşamımızda etkili bilgi edinme, çevremizde, ülkemizde ve dünyada 

neler olup bittiğini öğrenmede bize yardımcı olmaktadır. Ancak teknolojinin olumlu etkileri kadar 

olumsuz etkileri de olabilmektedir. Günümüzde gençlerin akıllı telefonları aşırı derecede kullanımları 

teknolojiye bağımlı bir gençliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır [2]–[4]. Bağımlılık, insanda 

heyecan oluşturulan durumdur. Akıllı telefonlar da bireylerde heyecan uyandırdığı ölçüde bağımlılığa 

neden olmaktadır. Fakat şu da bir gerçektir ki; bir cihaza böyle bir bağımlılığın olması pek çok risk 

oluşturmaktadır [3]–[5]. Yapılan çalışmalarda, akıllı telefon bağımlılığının öğrencilerde anksiyete, 

depresyon, gündüz işlev bozukluğu gibi birçok soruna yol açtığı saptanmıştır [6]–[9].  

Problem çözme kavramı Heppner ve Petersen tarafından; içsel veya dışsal gereksinimleri 

karşılamak ve hayatlarındaki değişimlere adapte olmak amacıyla bilişsel ve duyuşsal destek sistemlerini 

problem çözmeye yöneltmek olarak tanımlanmaktadır [10]. Mantıksal akıl yürütme, problem çözme 

sürecinde geniş bir uygulama alanını kapsamaktadır. Akıl yürütme, var olan bütün etkenlerin dikkate 

alınması ile düşünüp akılcı bir sonuca ulaşma sürecidir. Belli bir konuda akıl yürütebilen kişi mantıklı 

tahminlerde ve varsayımlarda bulunarak bir sonuca ulaşır ve ulaştığı sonucu açıklayabilir duruma gelir 

[11]. Karar verme, bir durumun kişi tarafından, problem olarak algılanması ile başlar ve istenilen bir 

amaca ulaşmak için bir ya da birden fazla seçenek arasından bir davranışa yönelik etkinliğin 

belirlenmesini içeren zihinsel bir süreçtir [12].   Problem çözme becerisi bireylerin içinde yaşadığı 

ortama aktif olarak uyum sağlamasına yardım etmektedir. Problemlerin çözümü  için çok yönlü 

düşünmeye, disiplinler arası bilgiye ve yaratıcılığa ihtiyaç duyulmaktadır [11]. Problem çözmeyi 

öğrenmede temel ilke bilimsel süreç becerilerini kazanmayı öğrenmedir. Bireylerin probleme ilişkin 

önerdikleri çözümler o bireylerin ne derece yaratıcı oldukları ile ilişkilidir [13]. Yapılan birçok 

çalışmada hemşirelik öğrencilerin problem çözme becerilerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır [14], 

[15]. Geleceğin profesyonel hemşirelerini yetiştirmeyi amaçlayan hemşirelik eğitim programları, 

hemşire adaylarının bağımlılık yapan etkenlerden uzaklaştırılmasını ve bağımsız bir kişilik kazanmasını 

sağlamalıdır. Profesyonellik sürecinde ivme kazanmanın en temel yolu bilimsel problem çözme 

becerilerini kullanarak rutinlerden uzaklaşmak ve yaratıcı güçleri ortaya koymaktır [6].  

Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin neredeyse tamamı akıllı telefon kullanmaktadır. 

Ancak hemşirelik öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığının problem çözme becerisi üzerine etkisini 

inceleyen araştırmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu araştırma, hemşirelik öğrencilerin akıllı telefon 

bağımlılığı ile problem çözme becerilerinin incelenmesi amacıyla yapıldı.  

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Tipi 

Araştırma, hemşirelik öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığı ile problem çözme becerilerinin 

incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. 
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2.2. Araştırmanın Yeri ve Zamanı 

Araştırma, Nisan 2019– Haziran 2019 tarihleri arasında Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 

Hemşirelik Bölümünde gerçekleştirildi. 

2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin 

tamamı oluşturdu. Örneklem seçimi yapılmadan öğrencilerin tümü çalışma kapsamına alındı. Ancak, 

çalışmaya katılmayı kabul etmeyen öğrencilerin olması ve veri toplama tarihlerinde bazı öğrencilerin 

devamsızlık yapmaları nedeniyle 474 öğrenci ile araştırma tamamlandı. 

2.4. Veri Toplama Araçları  

2.4.1 Birey Tanılama Formu  

Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerin demografik (yaş, cinsiyet) ve eğitim ile ilgili (not 

ortalaması, öğrenim gördüğü sınıf) bilgileri içeren, araştırmacı tarafından hazırlanan 4 sorudan 

oluşmaktadır. 

2.4.2 Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği Kısa Formu 

İlk Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği Known tarafından Young’ın internet bağımlılığı ve akıllı 

telefonların geleceği ile ilgili maddelerine bağlı olarak geliştirilmiştir. Demirci ve arkadaşları tarafından 

Türkçeye uyarlanmış bir ölçektir [7]. Türkiye’de Ölçeğin kısa formunun geçerlilik ve güvenilirliği 

Noyan ve ark. tarafından 2015’te yapılmıştır [16], [17]. Ölçeğin cronbach alpha kat sayısı 0.92 olarak 

bulunmuştur. Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği 6’lı Likert tipinde 1 (kesinlikle katılmıyorum) ile 6 

(kesinlikle katılıyorum) şeklinde 10 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puanlar akıllı 

telefon bağımlılığı riskinin yüksekliğine işaret eder. Ölçekteki toplam puan 10 ve 60 arasında 

değişebilmektedir [7], [16]. 

2.4.3 Problem Çözme Envanteri (PÇE) 

Bu envanter Heppner ve Peterson tarafından 1982 yılında geliştirilmiştir. Ölçeğin Cronbach alfa 

güvenilirlik katsayısı 0,90 bulunmuştur [10]. Ölçeğin Türkçe uyarlaması şahin ve arkadaşları tarafından 

yapılmıştır [18]. Bu envanter bireylerin kendi problem çözme davranışları ve yaklaşımları hakkında ne 

düşündüklerini değerlendiren bir araçtır. Ergenlere ve yetişkinlere uygulanabilen Problem Çözme 

Envanteri (PÇE) 35 maddeden oluşan 6’lı Likert tipi ve kolay uygulanabilen bir ölçektir. Ölçek 

maddelerine verilen her bir cevap 1 ile 6 arasında puanlanmaktadır. Ölçek puanlanırken 9, 22. ve 29. 

maddeler puanlama dışı tutulur. Geriye kalan 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 30. ve 34. maddeler 

ters olarak puanlanmaktadır. Bu maddelerin yeterli problem çözme becerilerini temsil ettiği 

düşünülmektedir. Ölçekten alınan puanlar 32-192 arasında değişmektedir. Ölçekten alınabilecek toplam 

puanın artması, kişinin problem çözme becerileri konusunda kendini yetersiz olarak algıladığını 

göstermektedir [19]. 
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2.5. Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerinin analizi için SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Science) paket programı 

kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, ortalama, standart sapma, t testi, anova ve pearson 

korelasyon testleri kullanıldı.  

2.6. Araştırmanın Etik Yönü  

Araştırma öncesi, Siirt Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 

19.03.2019 tarihli ve E.4998 sayılı etik onay alındı. Ayrıca Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 

Müdürlüğünden 14.03.2019 tarihli ve E.4694 sayılı izin ve araştırmaya katılmayı kabul eden 

öğrencilerden sözlü ve yazılı onam alındı. 

 

3. Bulgular 

Tablo I. Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımı (n=474) 

 

Tanıtıcı Özellikler S % 

Cinsiyet   

Kadın  270 57.0 

Erkek 204 43.0 

Öğrenim Gördüğü 

Sınıf 

1.Sınıf  

 

114 

 

24.0 

2. Sınıf 133 28.1 

3. Sınıf 123 25.9 

4. Sınıf 104 21.9 

Not Ortalaması 72.97 ± 8.90 

Yaş Ortalaması 21.20 ± 2.36 

 

Araştırma kapsamına alınan hemşirelik öğrencilerinin %57.0’ının kız olduğu, %28.1’inin II. 

sınıfta öğrenim gördüğü, yaş ortalamalarının 21.20 ±2.36 olduğu ve not ortalamalarının ise 72.97 ±8.90 

olduğu saptandı (Tablo I). 

Tablo II. Öğrencilerin PÇE ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları 

(n=474) 

 

PÇE ve Alt Boyutları Madde sayısı Min.-Max. Puan  X̅ ± SS 

Problem çözme güveni 11 11-66 32.92 ± 7.73 

Yaklaşma kaçınma 16 16-96 53.12 ± 8.49 

Kişisel kontrol 5 5-30 18.31 ± 4.17 

PÇE Toplam puan 32 32-192 104.36±15.65 

Akıllı Telefon Bağımlılığı 

Ölçek Toplam 

10 10-60 30.06±10.38 

Öğrencilerin problem çözme envanterinin “problem çözme güveni” alt boyutu puan ortalaması 

32.92±7.73, “yaklaşma kaçınma” alt boyutu puan ortalaması 53.12±8.49, “kişisel kontrol” alt boyutu 

puan ortalaması 18.31±4.17, problem çözme toplam puanı 104.36±15.65, akıllı telefon bağımlılığı ölçek 

toplam puanı 30.06±10.38 olarak saptandı (Tablo  II). 
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Tablo III. Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre PÇE ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması (n=474) 

 

 

Tanıtıcı Özellikler 

 

Akıllı Telefon 

Bağımlılığı 

Ölçek 

PÇE alt boyut puan ortalamaları 

(X±SS) 

Problem 

çözme güveni 

Yaklaşma 

kaçınma 

Kişisel 

kontrol 

PÇE Toplam 

 

Cinsiyet 

Kadın  

Erkek 

 

30.22±10.25 

29.84±10.57 

 

32.74±7.26 

33.16±8.33 

 

53.35±7.71 

52.80±9.44 

 

18.52±3.90 

18.04±4.50 

 

104.62±13.88 

104.01±17.74 

Test ve anlamlılık t=-0.40 

p=0.68 

t=-0.57 

p=0.56 

t=0.69 

p=0.48 

t=1.22 

p=0.22 

t=0.42 

p=0.67 

Öğrenim Gördüğü 

Sınıf 

1.Sınıf 

2.Sınıf 

3.Sınıf 

4.Sınıf 

 

 

29.39±10.30 

  29.30±9.44 

32.04±10.75 

29.43±10.99 

 

 

32.73±8.21 

33.25±7.30 

32.66±7.48 

33.01±8.10 

 

 

53.72±8.53 

53.49±8.12 

51.87±8.70 

53.45±8.66 

 

 

19.19±4.42 

17.90±3.74 

17.52±4.29 

18.82±4.08 

 

 

105.65±15.54 

104.66±14.77 

102.06±16.12 

105.29±16.21 

Test ve anlamlılık F=2.02 

p=0.11 

F=0.15 

p=0.92 

F=1.21 

p=0.30 

F=4.19 

p=0.00 

F=1.28 

p=0.27 

 

Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin demografik özelliklerine göre, kız öğrencilerin akıllı telefon 

bağımlılığı ölçek puan ortalaması erkeklere göre daha yüksek olduğu saptandı (p>0.05). Öğrenim 

gördüğü sınıflara göre akıllı telefon bağımlılığı puan ortalaması 3. sınıf öğrencilerinde daha yüksek 

bulundu (p>0.05). Kız öğrencilerin problem çözme ve tüm alt boyut puan ortalamaları erkeklere göre 

daha yüksek bulundu. Öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıflara göre problem çözme güveni alt boyut 

puan ortalaması 3. sınıf öğrencilerinde daha yüksek bulundu (p>0.05). Problem çözme yaklaşma 

kaçınma alt boyut puan ortalaması 1. sınıf öğrencilerinde daha yüksek bulundu (p>0.05) Problem çözme 

kişisel alt boyut puan ortalaması 1. sınıf öğrencilerinde daha yüksek bulundu (p<0.05). Problem çözme 

toplam puan ortalaması ise 1. sınıf öğrencilerinde daha yüksek bulundu (p>0.05) (Tablo III). 

 

Tablo IV. Hemşirelik Öğrencilerin PÇE Puan ortalamaları ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçek Puan 

Ortalaması Arasındaki İlişkisi  

PÇE ve Alt Boyutları Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçek Toplam 

Problem çözme güveni r:0.80 

p:0.08 

Yaklaşma kaçınma r:0.00 

p:0.96 

Kişisel kontrol r:-0.15 

p:0.00 

PÇE Toplam puan r:-0.00 

p:0.98 
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Problem çözme kişisel kontrol alt boyut ile akıllı telefon bağımlılığı puan ortalaması arasında 

negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p<0.05) (Tablo IV). 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Hemşirelik öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığı ile problem çözme becerilerinin incelenmesi 

amacıyla yapılan bu çalışmada, öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığı puan ortalamasının orta düzeyde 

olduğu bulundu (Tablo II). Noyan ve ark. yaptıkları çalışmada üniversite öğrencilerinin düşük düzeyde 

akıllı telefon bağımlısı olduğu saptanmıştır [16]. Benzer şekilde Yılmaz ve ark.’nın yapmış oldukları 

çalışmada da, hemşirelik öğrencilerinin düşük düzeyde akıllı telefon bağımlısı olduğu belirlenmiştir 

[22]. Üniversite öğrencileri ile yapılan diğer çalışmalarda ise akıllı telefon bağımlılığının orta düzeyde 

olduğu belirlenmiştir [17], [20], [21].Yapılan çalışma sonuçlarının farklılık göstermesi çalışmaya katılan 

öğrencilerin sosyodemografik özelliklerinden kaynaklandığı söylenebilir. Çalışmada, kız öğrencilerin 

akıllı telefon bağımlılığı puan ortalaması erkeklere göre daha yüksek olduğu ancak cinsiyet ile akıllı 

telefon bağımlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. Demirci ve ark. 

yaptıkları çalışmada kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksek oranda akıllı telefon bağımlısı 

olduğunu tespit edilmiştir [7]. Benzer olarak Choi ve ark. üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmada 

da akıllı telefon bağımlılığının kız öğrencilerinde daha yüksek olduğunu belirlenmiştir [22]. Bu 

durumun erkek öğrencilerin sosyal etkinlik yapabileceği ortamların daha çok olmasından kaynaklı akıllı 

telefon kullanımı kız öğrencilere göre daha az ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Üniversite öğrencileri ile 

yapılan diğer çalışmalarda da cinsiyet faktörü ile akıllı telefon bağımlılığı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır [1], [16], [18], [23]. Çalışmada öğrencilerin öğrenim gördüğü 

sınıflara göre akıllı telefon bağımlılığı puan ortalaması 3. sınıf öğrencilerinde daha yüksek olduğu ancak 

sınıflar ile akıllı telefon bağımlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı. 

Konuyla iligili benzer Minaz ve arkadaşının yaptıkları çalışmada öğrencilerin akıllı telefon bağımlılık 

ile öğrenim düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır [1]. Yılmaz ve 

arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise, ikinci sınıfların diğer sınıflara göre daha yüksek oranda akıllı 

telefon kullandığı saptanmıştır [24]. Çalışma sonuçlarının farklı olması, ders programlarının sınıflara 

göre değişkenlik göstermesi ve ders yoğunluğuna göre öğrencilerin derslere yönelik araştırma amaçlı 

akıllı telefon kullandıkları düşünülebilir. Çalışmada hemşirelik öğrencilerin problem çözme toplam ve 

alt boyut puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu bulundu (Tablo II). Üstündağ ve arkadaşlarının 

hemşirelik öğrencilerine yönelik yaptıkları çalışmada, problem çözme puan ortalamasının orta düzeyde 

olduğu saptanmıştır [25]. Öğrencilerle yapılan diğer çalışmalarda da problem çözme becerilerinin orta 

düzeyde olduğu belirlenmiştir [14], [15], [26]–[28]. Bu çalışmalarda problem çözme düzeylerinin orta 

düzeyde olması öğrencilerin eğitim süresince problem çözme sürecini yeterince kavrayamaması ve 

problem çözme becerilerini geliştirici stratejilerin izlenmemesi olarak yorumlanabilir. Çalışmada kız 

öğrencilerin problem çözme ve tüm alt boyut puan ortalamaları erkeklere göre daha yüksek olduğu 

ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı. Olgun ve arkadaşlarının yaptıkları 

çalışmada kız ve erkek öğrencilerin problem çözme becerileri arasında anlamlı bir fark olmadığı 

bulunmuştur [27]. Yapılan diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir [14], [26], [29], [30]. 

Yapılan çalışma sonuçlarına göre cinsiyetin problem çözmede belirleyici bir faktör olmadığı 

söylenebilir.  
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Çalışmada problem çözme kişisel alt boyut puan ortalaması 1. sınıf öğrencilerinde daha yüksek 

olduğu ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Problem çözme toplam puan ortalaması 

1. sınıf öğrencilerinde daha yüksek olduğu ancak istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmedi. 

Özyazıcıoğlu ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada sınıflar arasında problem çözme toplam puan 

ortalaması istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmşitir [15]. Yapılan benzer çalışmalarda da 

problem çözme toplam puan ortalaması sınıflar arasında anlamlı fark olmadığı saptanmıştır [25], [26], 

[29], [30]. Günüşen ve arkadaşının yaptığı çalışmada ise öğrencilerin sınıf seviyesi yükseldikçe problem 

çözme puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı belirlenmiştir [31]. Çalışma 

sonuçlarının farklılık göstermesi öğrencilerin eğitim programlarının farklı olmasından kaynaklı olduğu 

söylenebilir. Çalışmada problem çözme kişisel kontrol alt boyut ile akıllı telefon bağımlılığı puan 

ortalaması arasında negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptandı. Hemşirelik 

öğrencilerin akıllı telefon kullanımında kişisel kontrolu iyi sağladığı söylenebilir.  

Öğrencilerin problem çözme becerilerinin istenilen düzeyde olmadığı düşünüldüğünde eğitim 

programlarında problem çözme becerilerine yer verilmesi gerekli olduğu söylenebilir. Öğrencilerin 

problem çözümünde duygu ve davranışlarını kontrol edebildiğini ve bu durumun da akıllı telefon 

bağımlılığını azalttığı söyleyebiliriz. Akıllı telefon bağımlılığının olumsuz etkilerine yönelik farkındalık 

oluşturmak için öğrencilere yönelik eğitimlerin verilmesi önerilebilir.  
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Abstract 

Purpose: Time is considered as a rare source if it is not being utilized well, for humans’ time which 

passed definitely cannot be regained or retrieved. One of the unique properties of time is that it cannot 

be saved for future. So time management becomes vital for all people, especially for students. Also 

healthy life style as eating healthy food, drinking sufficient water, being social, staying away from 

harmful habits are vital for young people.The aim of this study is to find out the relationship between 

healthy life style habits and time management skills of university students. 

 

Methods:In this study students in Dicle University Social Sciences Vocational School was choosen for 

conducting a survey including healthy life style and time management skills of students. 157 surveys 

were collected and analyzed. Time Management Questionnaire developed by Britton and Glynn was 

used in order to manage the surveys. The questionnaire had three factors as Time Planning, Time 

attitudes and Time Wastings and had 27 questions. Also 8 questions regarding healthy life style habits 

of students were asked. SPSS 21 program was used to analyze the results. 

 

Results and Conclusion:As a result there was a relationship between time management skills and 

healthy life style of students. Young people who manages his/her time during day have more useful 

habits in order to improve their health. 

 

Keywords: Time management, healthy life style, student, Y generation, Dicle University 
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Özet 

Amaç: Zaman asla geri alınamaz, saklanamaz ve elde edilemez bir kaynaktır, bu yüzden iyi 

değerlendirilmelidir. Tüm insanlar için olduğu gibi, öğrenciler için de zamanı iyi yönetmek çok 

önemlidir.Ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıkları, egzersiz yapmak, bol su tüketmek, iyi beslenmek, sosyal 

olmak ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmakda genç insanların zorunlulukları arasındadır. Bu 

çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile zaman yönetimi becerileri 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. 

 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO öğrencilerinden birinci 

sınıftakilerine zaman yönetimi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dair sorular sorulmuş ve alınan 

cevaplar değerlendirilmiştir. Araştırmaya 157 öğrenci katılmıştır. Çalışmada Britton ve Glynn 

tarafından geliştirilen Zaman Yönetimi Ölçeği kullanılmıştır. Zaman Yönetimi Ölçeği Zaman 

Planlaması, Zaman Tutumları ve Zaman Harcayıcılar olarak üç alt boyuttan oluşan bir ölçektir ve 27 

sorudan oluşmaktadır. Anketteki ilk 8 soru ise öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarına ait 

sorulardır. Sonuçları değerlendirmek için SPSS 21 programından faydalanılmıştır. 

 

Sonuçlar: Sonuç olarak, zaman yönetimi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları arasında pozitif bir ilişki 

bulunmuştur. Zamanını iyi yöneten gençlerin günlük yaşamında doğru alışkanlıklara sahip olduğu 

görülmüştür. 

 

Anahtar Sözcükler:Zaman yönetimi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, öğrenci, Y kuşağı, Dicle Üniversitesi 

 

1. Giriş 

 

Zamanın hızla aktığı ve teknolojinin  hayatımızın her yanına hakim olduğu çağımızda şüphesiz 

ki, zaman en değerli unsurdur. Tüm yaş gruplarında olduğu gibi, gençler için de hayatı sağlıklı yaşamak 

ve zamanı yönetmek hem sosyal hayatta, hem de akademik hayatta başarının anahtarıdır. Her kuşağın 

gençlerinin kendine göre özellikleri olmakla birlikte son 20 yılda yetişen kuşaklar çok hızlı bir gelişim 

yaşayarak önceki kuşaklardan çok farklı özellikler elde ettiler. Kuşaklar arasındaki farkları ve günümüz 

gençlerinin yaşam şartlarını anlamak için tüm kuşakların özelliklerini incelemek gerekmektedir. 

 

Sosyal, ekonomik ve kültürel koşullar, teknolojik gelişmeler toplumu ve toplumu oluşturan 

bireyleri doğrudan etkilemektedir. Yapay zekânın, sürücüsüz otomobillerin, çocuklara dadılık yapacak 
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robotların geliştirildiği bir dünyada, yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerden kaynaklı değişim ve 

dönüşümler; yeni kuşakla önceki kuşaklar arasındaki temel değerler, düşünce, iletişim, birbirlerini 

anlama vb. konularda var olan mesafelerin daha da açılmasına, çatışmalara neden olabilmektedir ve 

kuşaklararası uyuşmazlıktan kaynaklanan bu çatışmalar, yüzyıllardır var olan bir olgu olarak karşımıza 

çıkabilmektedir 

Kuşaklar üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde, her kuşağın kendine özgü, diğer 

kuşaklardan farklı bir iş yapma eğilimi, davranış ve düşünme biçimi, farklı bir giyim kuşam ve konuşma 

üslubu olduğu görülmektedir. 

 

Ortalama her 20 yılda bir yenilenen kuşakları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz [1]; 

2000 - Günümüz: Z  Kuşağı (New Silent Generation),  

1980 - 2000: Y Kuşağı (Millennials Generation),   

1965 - 1979: X Kuşağı (Baby Busters),   

1946 - 1964: Sandviç Kuşağı (Baby Boomers), 

1925 - 1945: Sessiz Kuşak (Silent Generation), 

1900 - 1924: I. Kuşak (G.I. Generation). 

 

Milenyum Kuşağı (Millennials Generation), Gelecek Kuşak (Generation Next), Dijital Kuşak 

(Digital Generation), Eko Patlaması (Echo Boomers) ve Bir Sonrakiler (Nexters) gibi birden fazla isimle 

adlandırılan, 1980 ile 2000 yılları arasında doğanların oluşturduğu Y kuşağı, televizyon ile büyüyen,  

teknolojiyle ilgili, yeniliklere açık, dünyadaki gelişmeleri dikkatle izleyen ve farklı kaynaklarda ülkemiz 

nüfusunun yaklaşık % 25 ila % 35’i arasında bir kesimi oluşturan kuşaktır.  

 

Y kuşağının ön plana çıkan özellikleri şöyle gibi sıralanabilir: Bağımsız davranan, özgürlüğüne 

düşkün, otoriteye karşı tavır alan, sınırlandırıcı kurallara karşı çıkan, mesai mefhumu ile arası iyi 

olmayan, öz güveni yüksek, kariyer basamaklarını hızlıca yükselmek isteyen, emir komuta zincirinden 

hazzetmeyen, dayatmalara teslim olmayan ama sorgulamaya açık, inatçı ve direngen yapıya sahip, 

internet ortamında bulunmayı seven, kendi fikir ve düşünceleri için karşısındakiyle çatışmaktan 

kaçınmayan kişilik özelliklerine sahiptirler. 

  

Ekonomik anlamda diğer kuşaklarla karşılaştırıldığında, ekonomik durumları, haliyle alım güçleri 

en yüksek kuşak olan Y kuşağı bireylerinin yaşam alışkanlıklarının da kendilerinden önceki kuşaklara 

göre daha bilinçli olduğu söylenebilir.Bu kuşağın sağlıklı yaşamın olmazsa olmaz koşulu olan beslenme 

konusunda oldukça duyarlı oldukları görülmektedir. Bir önceki kuşak olan X kuşağı ile kıyaslandığında; 

X kuşağının günde iki öğün olan yemek yeme alışkanlığı, Y kuşağında üç öğündür.  X kuşağının tercihi 

hayvansal yağlar yönündeyken, Y kuşağı, daha sağlıklı olduğu için ayçiçek, margarin ve zeytinyağı gibi 

bitkisel yağları tercih etmektedir. X kuşağı daha çok etli, yağlı, hamurlu besinler tüketirken, Y kuşağının 

tüketim tercihi ağırlıklı olarak sebze yemekleri ve meyvelerdir.    

 

Zaman günümüzde en değerli varlıktır. Yaşanan gün geri alınamaz, zaman biriktirilemez ve boşa 

giden zamanın telafisi yoktur. Sadece bireyler için değil tüm kalkınmış toplumlara bakıldığında veya 

hayatta büyük başarılara imza atmış kişilerin hikayeleri incelendiğinde zamanı ne kadar iyi yönettikleri 
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görülür. Artık günümüzde klasik mesleklerin yerini daha yaratıcı ve teknoloji ile içiçe mesleklerin 

alması ile girişimcilik kavramı önem kazanmıştır. Girişimci, ülkelerin gelişip kalkınmaları için ihtiyaç 

duyulan üretim faktörlerinin başında gelmektedir. Bir girişimcide bulunması gereken yaratıcılık, 

öğrenmeye açık olma, hırs, risk alma gibi özellikler, Y kuşağı bireylerinde vardır. Eğitim düzeylerinin 

yüksekliği, ar-ge ve inovasyon konularında Y kuşağı bireylerine avantaj sağlamaktadır. Girişimci 

bireyler için en önemli faktör zamanı boşa harcamamak, iyi yönetmektir. 

 

1950’li ve 1960’lı yıllarla birlikte zaman yönetimi, özellikle yöneticilerin mevcut zamanı daha 

iyi kullanmalarına yardımcı olacak bir araç olarak gündeme gelmesine [2], zamanla daha çok önem 

kazanmasına, X kuşağının basit ve esnek bir şekilde çalışma anlayışına rağmen, Y kuşağı kendisi için 

harcayacağı zamanı önemsemekte ve bir bireyin kişisel zamanını iş için nasıl feda edebileceğine bir 

anlam verememektedir [3].  

 

Y kuşağı, zamanın ne kadar önemli olduğunu iyi bilmektedir. Ancak daha iyi yaşamak ve hayattan 

keyif almak gibi çok önemsedikleri bir yaklaşımları olduğu için, yaptıkları iş ve eylemler için zamanı 

bilinçsizce değil, detaylı bir şekilde planlayarak kullanmaktadırlar. Topluma hizmet kapsamında, kâr 

amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerine, yardım kuruluşlarına katılım sağlama ve buralarda zaman 

harcamaktan da imtina etmezler. Günümüz yaşamında zamanın ne kadar önemli bir unsur olduğu ve 

zaman harcattırıcıların ne kadar fazla olduğu düşünülürse, insanların hayatlarını planlamasının ve 

zamanını yönetmesinin önemi daha çok ortaya çıkar [4]. 

 

Hem sosyal hayatlarına, hem toplum yararına işlere, hem de kendi kariyerlerine odaklanmak 

isteyen bireyler zaman yönetimini iyi yapmalıdırlar. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözü adeta 

hem yaşam alışkanlıklarını hem de zamanını bilinçli davranışlar ile sürdüren bireyler için söylenmiş 

gibidir.Günümüz gençlerinin büyük kısmını oluşturan üniversite öğrencileri de hayatta başarılı işlere 

imza atmak için hem zamanın değerini bilmeli hem de sahip oldukları beden ve ruh sağlığını iyi korumak 

zorundadırlar. Bu çalışmanın amacı Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu birinci 

sınıf öğrencilerinin sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve zaman yönetimi becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya 

çıkarmaktır. 

 

2. Yöntem 

Çalışmanın evrenini Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu İşletme, 

Muhasebe ve Turizm bölümlerindeki birinci sınıf öğrencilerinin tümü oluşturmaktadır.  Söz konusu 

programlarda öğrenim gören 220 öğrenciden 157’sine ulaşılmıştır. Öğrencilerin kişisel bilgileri 

istenmemiş, yüksekokul müdürlüğünden de araştırma için gerekli izinler alınmıştır.Çalışmada herhangi 

bir örnekleme yöntemi seçilmemiş, yüksek okuldaki tüm birinci sınıf öğrencilerine ulaşılmaya 

çalışılmıştır.  

Anketlerde öğrencilerin günlük hayattaki sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sorgulayacak bazı 

sorular (günlük uyku saati, içilen su miktarı, fast food tüketimi, günlük sosyal medyada geçirilen zaman, 
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günlük fiziksel aktivite) doğrultusunda  bir sağlıklı yaşam ortalama puanı çıkarılmış  ve zaman yönetimi 

becerisi ile ilişkilendirilmiştir.  

Anket yöntemi olarak Britton ve Glynn tarafından geliştirilen ölçek esas alınmıştır [5]. 

Araştırmada, bu ölçeğin Alay ve Koçak tarafından Türkçe’ye uyarlanması yapılan Zaman Yönetimi 

Ölçeği kullanılmıştır [6]. Zaman Yönetimi Ölçeği; Zaman Planlaması, Zaman Tutumları ve Zaman 

Harcayıcılar olarak üç alt boyuttan oluşan, 5’li Likert [7] tipinde bir ölçektir ve 27 sorudan oluşmaktadır. 

Anketteki ilk 8 soru ise öğrencilerin demografik ve kişisel özellikleri ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarına 

aittir. İstatistiksel analizler sırasında ki-kare analizi, korelasyon testi ve tanımlayıcı istatistikler 

kullanılmıştır. Tüm analizler SPSS 21 programı ile gerçekleştirilmiştir. 

3. Bulgular 

Çalışmanın bulgularına göre, katılımcılara ait demografik ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına ait 

sonuçlar Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1. Öğrencilere Ait Demografik Bulgular 

 Sayı (N) Yüzde(%) 

Cinsiyet   

Kız 102 65,0 

Erkek 55 35,0 

Yaş   

19’dan küçük 46 29,3 

     19 50 31,8 

     20 27 17,2 

     21 17 10,8 

     21’den büyük 17 10,8 

Günlük sosyal medya kullanımı   

30 dk dan az 36 22,9 

30-60 dk 26 16,6 

1-2 saat 42 26,8 

3-4 saat 28 17,8 

4 saatten fazla 25 15,9 
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Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların çoğunun kız öğrencilerden oluştuğu, sadece  % 22’sinden 

azının günde bir saatten az internet kullandığını, sadece % 20’sinin 20 yaşından büyük olduğu  

görülmektedir. 

Tablo 2. Öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarına ait bulgular 

Günlük sosyal medya dışındaki 

internet kullanımı 
  

30 dk dan az 20 12,7 

30-60 dk 15 9,6 

1-2 saat 28 17,8 

3-4 saat 39 24,8 

4 saatten fazla 55 35,0 

Toplam 157 100 

 Sayı (N) Yüzde(%) 

Sigara içme durumu   

Sigara içmeyen 103 65,6 

Sigara içen 54 34,4 

Fiziksel aktivitede bulunma   

Hiç 33 21,0 

     Haftada 1 kez 47 29,9 

     Haftada 2-3 kez 51 32,5 

     Haftada 4-5 kez 16 10,2 

     Hergün 10 6,4 

Günlük uyku saati   

6 saatten az 15 9,6 

6 39 24,8 

7 63 40,1 
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Tablo 2’deki sonuçlar incelendiğinde, katılımcıların % 65’inin sigara içmediği, yalnızca % 

9’unun altı saatten az uyuduğu, ve % 22’sinin hergün fast food tükettiği görülmektedir. Hiç fiziksel 

aktivitede bulunmayanların oranı % 21’dir. Öğrencilerin % 22’si haftada bir kez veya daha az fast food 

tüketmektedir. 

Katılımcıların Zaman Yönetimi Ölçeği alt boyutlarına ait sorulara verdiği cevapların ortalama ve 

standart sapmaları Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Zaman ölçeği tutumlarına ait ortama ve standart sapma 

Zaman Ölçeği Yönetimi 

Ölçeği Alt Boyutları 
Ortalama Standart Sapma 

Zaman Planlaması 3,50 1,147 

Zaman Tutumları 3,25 1,203 

Zaman Harcattırıcılar 3,29 1,230 

Genel 3,35 ,831 

 

Tablo 3’te görülen Zaman Yönetimi ölçeği alt boyutları incelendiğinde en yüksek ortalamanın 

zaman planlamasında olduğu görülmektedir. Bunu zaman harcattırıcılar ve zaman tutumları boyutu 

izlemiştir. Zaman yönetimi ölçeği ortalaması 3,35 olup 5 üzerinden değerlendirildiğinde ortalama bir 

değer sayılabilir. Ölçeğin güvenirliğine ait yapılan analiz sonucu Cronbach alpha [8] katsayısı 0,726 

bulunmuştur ve bu değer sosyal bilimler alanındaki çalışmalar için kabul edilebilir bir değerdir. 

8 30 19,1 

8 saatten fazla 10 6,4 

Fast Food tüketme sıklığı   

Hiç 11 7,0 

Haftada 1 kez 25 15,9 

Haftada 2-3 kez 52 33,1 

Haftada 4-5 kez 42 26,8 

Hergün 27 17,2 

Toplam 157 100 
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Değişkenler arasındaki ilişkiler, SPSS 21 programı ile analiz edilmiş ve sağlıklı yaşam 

alışkanlıkları ortalama puanı ile zaman yönetimi becerisi ortalama puanları ile ilişkiler incelenmiştir. 

Öğrencilerin sağlıklı yaşam ortalama puanı ile zaman yönetimi becerisi arasında olumlu bir ilişki vardır 

(r=0,184, p<0,05). Sosyal medyada daha az vakit geçiren öğrenciler zaman yönetimini daha iyi 

becermektedirler (r=0,263, p<0,01). Aynı şekilde, internette daha az zaman geçirme ile zaman yönetimi 

becerisi arasında pozitif bir ilişki vardır (r=0,230, p<0,01). 

Sağlıklı yaşam kriterleri ortalaması ile yaş arasında olumlu bir ilişki vardır (r=0,208, p<0,01). 

Yaşı büyük olan öğrenciler daha sağlıklı yaşamı tercih etmektedirler. Aynı şekilde yaşı büyük öğrenciler 

daha yüksek zaman yönetimi becerisine sahiptirler (r=0,246, p<0,01). 

Demografik değişkenler ile diğer değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiğinde, yaş faktörünün 

etkili olduğu ve daha büyük yaştaki katılımcıların daha iyi zaman yönetimi becerisine sahip olduğu 

görülmüştür (r=0,123, p<0,05).  

Cinsiyet değişkenine göre yapılan karşılaştırmalarda, Ki kare analizinden faydalanılmış, cinsiyet 

değişkenine göre diğer değişkenler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları cinsiyete göre farklı bulunmamıştır. Bulduğumuz sonuçlar, kız 

öğrencilerde daha yüksek bulan Özyazıcıoğlu vd. [9] ile İlhan vd. [10]’nin çalışmalarına göre farklı 

sonuçlar göstermektedir.  

Yaş değişkeni incelendiğinde, yaşı büyük olanların daha sağlıklı yaşadığı bulunmuştur. Bu 

sonuçlar, Tambağ [11] ve Karadeniz vd. [12] ile benzer sonuçlar göstermektedir.  

Çalışmamızda, demografik faktörlerden cinsiyet değişkeni ile zaman yönetimi becerisi arasında 

herhangi bir farklılık bulunamamıştır. Bu sonuç, alan yazındaki bazı çalışmalar ile benzer sonuçlar 

gösterirken [13,14], kız öğrencilerin zamanını daha iyi yönettiğini bulan bazı çalışmalar ile 

çelişmektedir [5,16,17]. 

Bu çalışmada, yaş ile zaman yönetimi açısından pozitif ilişki bulunmuştur. Yaş arttıkça, 

öğrencilerin zaman yönetimi becerileri artmaktadır. Bulduğumuz sonuçlar, geçmişte zaman yönetimi 

ve yaş arasındaki ilişkiyi araştıran bazı çalışmalar ile uyumlu bulunmuştur [18-21]. 

Çalışmanın sonuçlarına göre, zamanını iyi planlayan öğrencilerin sağlıklı yaşamaya önem 

verdiği de görülmektedir. Uykusuna dikkat eden, fiziksel egzersiz yapan, sağlıklı beslenen bireyler 

zamanlarını da iyi planlayıp yönetmektedirler. Dolayısıyla, hem akademik hem de sosyal açıdan daha 

başarılı bir hayat sürdürebilirler. 
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ATTITUDES TOWARD CANCER AND AFFECTING FACTORS AMONG NURSES  

Emine DERYA İSTER*1, Yasemin ALTINBAŞ 2 
1Kahramanmaras Sutcu Imam University 1, eminederyaister@ksu.edu.tr 

2Adıyaman University 2, yaltıinbas@adiyaman.edu.tr 
* Corresponding author: eminederyaister@ksu.edu.tr 

Objective: The aim of this study was to determine attitudes of nurses toward cancer and factors that 

affecting attitudes toward cancer. Method: The population of this descriptive research was composed 

of nurses that working in Public Hospitals in Adiyaman city center. The research was completed with 

214 participants. The survey data were collected between 15 May and 15 August 2018. “Individual 

Interview Form”” and “Questionnaire for Measuring Attitudes Toward Cancer” were used for data 

collection. Questionnaire for Measuring Attitudes Toward Cancer scale consists of 12 items and three 

sub-factors. The first factor is “Revealing the diagnosis of cancer”, the second factor is “Impossibility 

of recovery/ the labeling”, the third factor is “discrimination against cancer patients”. The 

Cronbach's alpha value was 0.92 in Turkish population and the Cronbach alpha value was 0.85 in this 

study. The mean score of 2.5 and above at the scale indicates negative attitudes toward cancer. 

Descriptive statistical methods and independent groups t-test and one-way ANOVA were used. 

Results: 85.5% of the nurses were women, 69.2% were graduates license degree, 79.4% were 

married, 70.6% were having child/children, 42.5% were working shifts, 57.9% had cancer patients in 

his/her relatives, 75.7% had cancer patients in her/his friends and neighbors,  26.6% of the nurses  

worked  oncology clinics and 27.1% of them rarely gave care to cancer patients. The mean scores of 

factor 1, factor 2, factor 3 and total score of the nurses were 1.72 ± 0.67, 1.89 ± 0.51, 1.53 ± 0.47 and 

1.71 ± 0.42, respectively. The average of factor 1 and factor 3 scores of the nurses that with had 

oncology clinical experience was found statistically lower than those without experience (p <0.05). It 

was found that the mean score factor 2 of the nurses who have cancer friends, neighbors his/her in the 

social environment was higher than the ones that did not have. 2 (p <0.05). The gender, marital 

status, education level, having a child, working style, the presence of cancer patients in family and 

relatives do not affect the attitudes of nurses towards cancer (p> 0.05). It was determined that 11.7% 

of the nurses had a negative attitude towards - revealing the cancer diagnosis and 8.9% had a 

negative attitude towards “Impossibility of recovery/ the labeling”.Conclusion: In our study, it was 

found that the nurses had positive attitudes towards cancer in general; it is concluded that a small 

number of nurses have negative attitudes towards cancer. The attitudes of the nurses working in 

oncology clinics were found to be more positive. Gender, marital status, education level, state of 

having a child, working style, family and relatives do not affect the presence of individuals with 

cancer. 

Key words: cancer, nurse, attitude 

 

 

 

 

Oral Presentation / Full Text 344



International Health Sciences Conference (IHSC 2019)  

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

HEMŞİRELERİN KANSERE İLİŞKİN TUTUMLARI ve ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
Emine DERYA İSTER*1, Yasemin ALTINBAŞ 2 
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Özet: Amaç: Bu araştırmanın amacı hemşirelerin kansere ilişkin tutumlarını ve etkileyen faktörleri 

belirlemektir.Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evrenini Adıyaman il merkezinde Kamu 

Hastanelerinde çalışan hemşireler oluşturmaktadır. Araştırma 214 katılımcı ile tamamlanmıştır. 

Araştırma verileri 15 Mayıs-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında 

“birey tanıtım formu” ve “Kansere ilişkin tutum ölçeği (KİTÖ)” kullanılmıştır. KİTÖ 12 madde ve üç 

alt faktörden oluşmaktadır. Birinci faktör “Kanser tanısını ortaya çıkarma, ikinci faktör “İyileşmenin 

imkansız olması - etiketlenme”, üçüncü faktör “Ayrımcılık”dır. KİTÖ ‘nun Türk toplumunda 

Cronbach alpha değeri 0.92 olup, bu araştırmada hemşire grubunda Cronbach alpha değeri 0.85 

olarak saptanmıştır. Ölçeğin değerlendirmesinde maddelerin puan ortalaması kullanılmakta 2,5 ve 

üzerinde olan puanlar kansere ilişkin olumsuz (negatif) tutumların varlığına işaret etmektedir. 

Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve ortalama gibi tanımlayıcı istatistiki yöntemler ile 

bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada; 

hemşirelerin  %85.5’inin kadın, %69.2’sinin lisans mezunu, %79.4’ünün evli, %70.6’sının 

çocuk/çocuklarının olduğu, %42.5’inin vardiyalı çalıştığı, %57.9’unun akrabalarında kanser 

hastasının olduğu, %75.7’sinin arkadaş, komşu gibi yakın çevresinde kanser hastasının olduğu, 

%26.6’sının onkoloji kliniklerinde çalıştığı, %27.1’inin nadiren kanser hastasına bakım verdiği 

belirlenmiştir. Hemşirelerin faktör 1, faktör 2, faktör 3 ve KİTÖ toplam puan ortalamaları sırasıyla 

1.72±0.67, 1.89±0.51, 1.53±0.47 ve 1.71±0.42’dir. Onkoloji klinik deneyimi olan hemşirelerin faktör 1 

ve faktör 3 puan ortalamasının deneyimi olmayanlara göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde düşük 

olduğu saptanmıştır (p<0.05). Arkadaş, komşu, dost gibi sosyal çevresinde kanser hastası olan 

hemşirelerin faktör 2 (İyileşmenin imkansız olması – etiketlenme) puan ortalamasının olmayanlara 

göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Hemşirelerin cinsiyeti, medeni durumu, eğitim düzeyi, 

çocuk sahibi olma durumu, çalışma şekli, aile ve akrabalarında kanser hastasının varlığı hemşirelerin 

kansere ilişkin tutumlarını etkilememektedir (p>0.05). Hemşirelerin %11.7’sinin “kanser tanısını 

yayma ve ortaya çıkarmaya” yönelik negatif tutumunun olduğu, %8.9’unun “iyileşmenin imkansız 

olması – etiketlenme” ye ilişkin negatif tutumunun olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Araştırmamızda 

hemşirelerin genelinin kansere ilişkin olumlu tutumlarının olduğu; hemşirelerden az bir kısmının 

kansere ilişkin olumsuz tutumunun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Onkoloji kliniklerinde çalışan 

hemşirelerin kansere ilişkin tutumlarının daha olumlu olduğu görülmüştür. Cinsiyet, medeni durum, 

eğitim düzeyi, çocuk sahibi olma durumu, çalışma şekli, aile ve akrabalarda kanserli birey varlığı 

etkilememektedir.   

Anahtar sözcükler: kanser, hemşire, tutum 

1. Giriş 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımına göre kanser, hücrelerin genetik değişmelerinin 

sonucu olarak ortaya çıkan, kontrolsüz hücre çoğalmasıyla karakterize bir hastalık grubudur [1]. 

Kanser günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisidir; ölüme yol açan hastalıklar arasında, 

dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer 
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almaktadır [2]. Tanı yöntemleri ve tedavideki yenilikler, sağlık kuruluşlarından yararlanma 

olanaklarının artması, ortalama yaşam süresinin uzaması gibi çeşitli nedenlerle kanserin önemi 

günümüzde giderek artmakta, her yıl daha çok sayıda kanserli hastaya tanı konulabilmektedir  [3]. 

Dünyada 2008 yılında 12.4 milyon kişiye kanser teşhisi konulmuş ve 7.6 milyon kişi kanser 

nedeniyle ölmüştür. Tüm dünyada kanser ölümlerinin artmaya devam edeceği ve 2030 yılında 12 

milyon ölümün kanser nedeniyle olacağı tahmin edilmektedir  [4]. Yeni kanser vakalarının %53.0’ı ve 

ölümlerin %60.0’ı az gelişmiş ülkelerde meydana gelmektedir  [5]. Ülkemizde ortalama kanser 

insidansı yüz binde 196’dır. Bu değer erkekler için 256.4/100.000, kadınlar için ise 158.1/100.000’dür. 

Mevcut artış hızları ile projeksiyon yapıldığında ülkemizde 2030’lu yıllarda kanser insidansının iki 

misline çıkarak yüz binde 450’lere ulaşacağı tahmin edilmektedir  [6]. Yüzden fazla kanser türü 

vardır. Ülkemizde en sık ölüme neden olan kanser türleri akciğer-trakea-bronş kanserleri, mide 

kanseri, lösemi, mesane kanseri, kolorektal kanserler, multiple myelom; kadınlarda meme kanseri, 

mide kanseri, lenfomalar, multiple myelom, over kanseri ve kolorektal kanserlerdir  [4]. Birçok ülke 

için önemli bir sorun, gelecek yıllarda tanı konacak çok sayıdaki kanser hastalarının tümünü tedavi 

etmek ve palyatif, destekleyici ve ölüm aşamasındaki bakımı sağlamak olacaktır [5]. Kanser 

hastalarında bakım; multidisipliner bir ekip yaklaşımı gerektirir ve hemşireler kanser bakımının 

önemli ve bütünleyici bir elemanıdır. Hemşireler, sağlığın geliştirilmesi ve korunması, tanı, tedavi, 

rehabilitasyon ve palyasyon aşamalarında çok yönlü bir bakım sağlamaktadırlar [7]. Klinik uygulama, 

eğitim, danışmanlık ve yönetimin yanı sıra kanser ile ilgili klinik araştırmalara katılım hemşireliğin 

alanlarını genişletmiştir [8]. Hemşireler tam teşekküllü hastaneler, tıp merkezleri, onkoloji üniteleri, 

servisler, poliklinikler, muayenehaneler, evde bakım ve hospis merkezleri gibi birçok alanda kanser 

hastaları ve yakınları ile çalışmaktadırlar. Hemşirelik mesleğinde kemik iliği nakli, radyoterapi, 

cerrahi onkoloji, toplum eğitimi, genetik risk danışmanlığı, önleme programları gibi birçok alt 

uzmanlık alanları oluşmuştur. Tüm bu ortamlarda hemşirelerin genel amacı hastalık süreci boyunca 

hasta ve ailesinin en üst düzeyde işlevlerini sürdürmelerini sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmaktır 

[9]. Hemşirelerin tüm bu rollerini yerine getirmede kansere ilişkin tutumlarını anlamak, kanser hastası 

bakım programları için bir temel oluşturmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın, hemşirelerin kansere ve 

kanser hastalarına yönelik değerlendirmelerini, kanser eğitim ve bilgilendirme programlarının ihtiyaç 

ve içeriğinin, hastalığa yakalanmış ve ileride yakalanacak olan bireylerin, bu bireylerin ailelerinin 

hastalık süresindeki psikososyal süreçlerini ve durumlarını anlamada ışık tutması hedeflenmiştir. Aynı 

zamanda kanser ve tutumlar konusunda Dünya ve Türkiye literatürüne katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

2.Yöntem 

Bu araştırmanın amacı hemşirelerin kansere ilişkin tutumlarını ve etkileyen faktörleri 

belirlemektir. Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evrenini Adıyaman il merkezinde Kamu 

Hastanelerinde çalışan hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmada 0.3 etki büyüklüğü, %5 yanılgı 

düzeyi, %95 güven aralığı ve %95 güç seçilerek hesaplanan örneklem büyüklüğü 177’dir. Araştırma 
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214 katılımcı ile tamamlanmıştır. Araştırma verileri 15 Mayıs-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında 

toplanmıştır. Verilerin toplanmasında “birey tanıtım formu” ve “Kansere ilişkin tutum ölçeği (KİTÖ)” 

kullanılmıştır. Birey tanıtım formu hemşirelerin sosyodemografik özelliklerini ve kanser tutumuna 

ilişkin bilgileri sorgulayan 13 soru içermektedir. KİTÖ’nün ülkemizde geçerlilik ve güvenirlilik 

çalışması Yılmaz ve arkadaşları tarafından (2017) Türk toplumunda yapılmıştır. Toplumda yaşayan 

bireylerin kansere ilişkin pozitif/negatif tutumları hakkında bilgi verir. KİTÖ 12 madde ve üç alt 

faktörden oluşmaktadır. Birinci faktör “Kanser tanısını ortaya çıkarma, ikinci faktör “İyileşmenin 

imkansız olması - etiketlenme”, üçüncü faktör “Ayrımcılık”dır. KİTÖ ‘nun Türk toplumunda 

Cronbach alpha değeri 0.92 olup, bu araştırmada hemşire grubunda Cronbach alpha değeri 0.85 olarak 

saptanmıştır.  Ölçeğin değerlendirmesinde maddelerin puan ortalaması kullanılmakta 2,5 ve üzerinde 

olan puanlar kansere ilişkin olumsuz (negatif) tutumların varlığına işaret etmektedir (10). Verilerin 

istatistiksel analizi için Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 17) programı kullanılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve ortalama gibi tanımlayıcı istatistiki yöntemler ile 

bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.  

3.Bulgular  

Tablo 1. Hemşirelere ilişkin bazı özellikler 

Özellik Sayı (n) Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

 

183 

31 

 

85.5 

14.5 

Eğitim 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

 

32 

34 

148 

 

15.0 

15.9 

69.2 

Medeni Durum 

Evli 

Bekar 

 

170 

44 

 

79.4 

20.6 

Çocuk Sahibi olma durumu 

Evet 

Hayır 

 

151 

63 

 

70.6 

29.4 

Çalışma Şekli 

Yalnız Gündüz 

Yalnız Gece 

Vardiya 

 

91 

32 

91 

 

42.5 

15.0 

42.5 

Ailede kanser hastası olan var mı? 

Evet 

Hayır 

 

55 

159 

 

25.7 

74.3 

Akrabalarında kanser hastası olan var mı? 

Evet 

 

124 

 

57.9 
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Hayır 90 42.1 

Arkadaş, komşu, dost kanser var mı? 

Evet 

Hayır 

 

162 

52 

 

75.7 

24.3 

Onkoloji kliniklerinde çalışma durumu 

Evet 

Hayır 

 

57 

157 

 

26.6 

73.4 

Kanser Hastasına Bakım Verme Durumu 

Hiç 

Nadiren 

Ara sıra 

Sık sık 

Çok sık 

 

40 

42 

58 

47 

27 

 

18.7 

19.6 

27.1 

22.0 

12.6 

 
Araştırmada; hemşirelerin  %85.5’inin kadın, %69.2’sinin lisans mezunu, %79.4’ünün evli, 

%70.6’sının çocuk/çocuklarının olduğu, %42.5’inin vardiyalı çalıştığı, %57.9’unun akrabalarında 

kanser hastasının olduğu, %75.7’sinin arkadaş, komşu gibi yakın çevresinde kanser hastasının olduğu, 

%26.6’sının onkoloji kliniklerinde çalıştığı, %27.1’inin nadiren kanser hastasına bakım verdiği 

belirlenmiştir.  

 

Tablo 2. Hemşirelerin KİTÖ ölçeği alt faktör ortalamaları 

 
 Min-max Ort.±SD 

Faktör 1. Kanser Tanısını Yayma, ortaya çıkarma  1-4 1.72±0.67 

Faktör 2. İyileşmenin imkansız olması - etiketlenme  1-3 1.89±0.51 

Faktör 3. Ayrımcılık 1-3 1.53±0.47 

Toplam  1-3 1.71±0.42 

 

Hemşirelerin faktör 1, faktör 2, faktör 3 ve KİTÖ toplam puan ortalamaları sırasıyla 1.72±0.67, 

1.89±0.51, 1.53±0.47 ve 1.71±0.42’dir. Her üç faktörde hemşirelerin puan ortalamasının 2.5’in altında 

olması genel olarak hemşirelerin kansere ilişkin olumsuz tutumlarının olmadığını göstermektedir.  
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Tablo 3. Hemşirelerin KİTÖ faktörlerinin bazı değişkenlerle karşılaştırılması  

 

 Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 

Cinsiyet  

Kadın 

Erkek 

 

1.71±0.67 

1.75±0.65 

p=0.794 

 

1.91±0.52 

1.78±0.45 

p=0.219 

 

1.52±0.48 

1.56±0.47 

p=0.643 

Eğitim 

Lise  

Önlisans 

Lisans  

 

 

1.50±0.46 

1.77±0.77 

1.75±0.67 

p=0.129 

 

1.93±0.53 

1.75±0.59 

1.91±0.49  

p=0.254 

 

1.45±0.49 

1.50±0.55 

1.55±0.46 

p=0.571 

Medeni Durum 

Evli 

Bekar 

 

1.70±0.68 

1.72±0.63 

p=0.566 

 

1.89±0.51 

1.90±0.51 

p=0.914 

 

1.53±0.48 

1.51±0.45 

p=0.787 

Çocuk Sahibi olma durumu 

Evet 

Hayır 

 

1.69±0.68 

1.79±0.64 

p=0.307 

 

1.86±0.50 

1.95±0.54 

p=0.226 

 

1.51±0.48 

1.58±0.46 

p=0.335 

Çalışma Şekli 

Yalnız Gündüz 

Yalnız Gece 

Vardiya 

 

1.63±0.66 

1.75±0.76 

1.79±0.64 

p=0.288 

 

1.85±0.48 

1.88±0.50 

1.93±0.55 

p=0.514 

 

1.46±0.44 

1.53±0.57 

1.60±0.47 

p=0.136 

Ailede kanser hastası olan var mı? 

Evet  

Hayır 

 

1.68±0.51 

1.73±0.69 

p=0.660 

 

1.90±0.50 

1.88±0.51 

p=0.783 

 

1.56±0.49 

1.51±0.47 

p=0.510 

Akrabalarında kanser hastası olan var mı? 

Evet  

Hayır 

 

1.71±0.64 

1.73±0.70 

p=0.857 

 

1.91±0.53 

1.86±0.48 

p=0.533 

 

1.51±0.48 

1.55±0.48 

p=0.494 

Arkadaş, komşu, dostta kanser hastası var mı? 

Evet  

Hayır 

 

1.71±0.65 

1.74±0.73 

p=0.810 

 

1.94±0.53 

1.73±0.42 

p=0.009 

 

1.56±0.46 

1.43±0.51 

p=0.096 

Kanser Hastasına Bakım Verme Durumu 

Hiç 

Nadiren 

Ara sıra 

Sık sık 

Çok sık 

 

1.81±0.80 

1.76±0.76 

1.69±0.51 

1.66±0.59 

1.66±0.75 

p=0.196 

 

1.90±0.54 

1.93±0.45 

1.97±0.51 

1.86±0.41 

1.68±0.67 

p=0.812 

 

1.55±0.46 

1.59±0.53 

1.60±0.44 

1.46±0.41 

1.37±0.57 

p=0.187 

Onkoloji kliniklerinde çalışma durumu 

Evet  

Hayır 

 

1.53±0.57 

1.78±0.69 

p=0.014 

 

1.88±0.55 

1.89±0.50 

p=0.935 

 

1.39±0.40 

1.58±0.50 

p=0.013 
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Hemşirelerin cinsiyeti, medeni durumu, eğitim düzeyi, çocuk sahibi olma durumu, çalışma şekli, aile 

ve akrabalarında kanser hastasının varlığı hemşirelerin kansere ilişkin tutumlarını etkilememektedir 

(p>0.05).   Onkoloji klinik deneyimi olan hemşirelerin faktör 1 ve faktör 3 puan ortalamasının 

deneyimi olmayanlara göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Bu bulgu onkoloji deneyimi olan hemşirelerin olmayanlara göre kansere ilişkin daha fazla olumlu 

tutumlarının olduğunu göstermektedir. Arkadaş, komşu, dost gibi sosyal çevresinde kanser hastası 

olan hemşirelerin faktör 2 (İyileşmenin imkansız olması – etiketlenme) puan ortalamasının 

olmayanlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Bu bulgu sosyal çevresinde (aile ve 

akrabalar hariç)  kanserli bireyler olan hemşirelerin kansere ilişkin daha olumsuz tutumlarının 

olduğunu göstermektedir.  

 
Tablo 4. Kansere ilişkin olumsuz tutumu olan hemşirelerin dağılımı 

 
KİTÖ faktörleri N % 

Kanser Tanısını Yayma, ortaya çıkarma/negatif tutum 

Yok 

Var 

 

189 

25 

 

88.3 

11.7 

İyileşmenin imkansız olması - etiketlenme/negatif tutum 

Yok 

Var 

 

195 

19 

 

91.1 

8.9 

Ayrımcılık 

Yok 

Var 

 

211 

3 

 

98.6 

1.4 

 

Hemşirelerin %11.7’sinin “kanser tanısını yayma ve ortaya çıkarmaya” yönelik negatif 

tutumunun olduğu, %8.9’unun “iyileşmenin imkansız olması – etiketlenme” ye ilişkin negatif 

tutumunun olduğu belirlenmiştir. Araştırmamızda kansere ilişkin olumsuz tutumları olan hemşirelerin 

sayısı az olup, genelinin kansere ilişkin tutumlarının olumlu olduğu görülmüştür. 

4.Sonuç 

Araştırmamızda hemşirelerin genelinin kansere ilişkin olumlu tutumlarının olduğu; 

hemşirelerden az bir kısmının kansere ilişkin olumsuz tutumunun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Onkoloji kliniklerinde çalışan hemşirelerin kansere ilişkin tutumlarının daha olumlu olduğu 

görülmüştür. Cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, çocuk sahibi olma durumu, çalışma şekli, aile ve 

akrabalarda kanserli birey varlığı etkilememektedir.   
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NURSES' ATTITUDES TOWARDS CAREGIVER ROLES AND 

PERCEPTIONS OF INDIVIDUALIZED CARE 
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Purpose: The aim of this study is to determine of nurses' individualized care perceptions with 

attitudes towards caregiver role and to evaluate the relationship between these two variables.  

Material and Method: The sample of this descriptive-correlational study consisted of 262 

nurses willing to participate in the study and working in the Training and Research Hospital in 

Adıyaman between April and August 2018. The data were collected using the Individual Identification 

Form, the Individualized Care Scale-A (ICS-A Nurse Version) and the Attitude Scale for Caregiver 

Role of the Nurses (ASCRN). While evaluating the data obtained from the research; Descriptive 

statistical methods, Student t-test in independent groups, One Way ANOVA, Pearson correlation 

analysis and Cronbach alpha reliability coefficient were used. Approval was obtained from Adıyaman 

University Non-Interventional Ethics Committee. 

Results: The mean score of the ASCRN was 61.07 ± 9.68 and the mean score of the ICS-A was 

3.85 ± 0.80. There was no significant difference between the mean scores of total and sub-dimensions 

of ASCRN and ICS-A according to the age, education level, marital status and total working time of 

the nurses (p> 0.05). There was a statistically significant positive correlation between total ASCRN 

and total ICS-A (r = 0.638, p = 0.001). A statistically significant relationship was found between 

nursing satisfaction score and total ASCRN with its sub-dimensions and ICS-A total and ICS-A 

personal life status sub-dimension (p <0.05). 

Conclusion: Nurses' attitudes towards caregiver roles are related to individualized care 

perceptions; It is concluded that nurses with high professional satisfaction have more positive 

attitudes towards their caregiver roles. 

Key words: nurse, caregiver role, attitude, individualized care perception. 
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Özet: Amaç: Bu araştırmanın amacı hemşirelerin bireyselleştirilmiş bakım algıları ile 

bakım verici rollerine ilişkin tutumlarını belirlemek ve bu iki değişken arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı-korelasyonel tipteki bu araştırmanın örneklemini Nisan-

Ağustos 2018 tarihleri arasında Adıyaman’da bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

çalışan ve araştırmaya katılma konusunda istekli olan 262 hemşireden oluşmuştur. 

Araştırmada veriler Birey Tanıtım Formu, Bireyselleştirilmiş Bakım Skalası-A (BBS-A 

Hemşire Versiyonu) ve Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği (HBRTÖ) 

kullanılarak toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler değerlendirilirken; tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemler, bağımsız gruplarda Student t-testi,  One Way ANOVA, pearson 

korelasyon analizi ve Cronbach alfa güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. Adıyaman 

Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır. 

Bulgular: Hemşirelerin HBRTÖ puan ortalaması 61.07±9.68 ve BBS-A ölçeği puan 

ortalaması 3.85±0.80 olarak belirlenmiştir. Hemşirelerin yaşlarına, eğitim düzeylerine, 

medeni durumlarına, toplam çalışma sürelerine göre HBRTÖ ve BSS-A toplam ve alt 

boyutları puan ortalamaları arasında anlamlı fark belirlenmemiştir (p>0.05). Toplam 

HBRTÖ ile toplam BBS-A arasında istatistiksel açıdan anlamlı pozitif yönde güçlü ilişki 

bulunmuştur (r=0.638, p=0.001).  Hemşirelik memnuniyet puanı ile toplam HBRTÖ ve alt 

boyutları ile BBS-A toplam ve BBS-A kişisel yaşam durumu alt boyutu arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı ilişki belirlenmiştir (p<0.05). 

Sonuç: Hemşirelerin bakım verici rollerine ilişkin tutumlarının bireyselleştirilmiş 

bakım algıları ile ilişkisinin olduğu; mesleki memnuniyeti yüksek olan hemşirelerin bakım 

verici rollerine ilişkin tutumlarının daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar sözcükler: hemşire, bakım verici rol, tutum, bireyselleştirilmiş bakım algısı. 
 

 

1. Giriş 

Hemşirelik mesleğinin temel amacı, sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi; temel 

konusu ise bakımdır. Bakım; hemşirelik için özgündür [1,2]. Hemşire kuramcılardan Leninger (1984), 

“bakım hemşireliktir ve hemşirelik bakımdır” ifadesini kullanarak “bakım”ın hemşirelik mesleği için 

ne denli önemli olduğunu bu cümlesiyle vurgulamaktadır [3]. Holistik bakış açısını benimseyen 

hemşireliğin nitelikli bireysel bakım verebilmesi için bütüncül öğeleri içermesi gerekmektedir. 

Hemşirelerin bireysel bakım verebilmesi kültür, inançlar, adetler ve değerler gibi bireysel faktörlerin 

göz önüne alınmasına bağlıdır [1,2]. Bireyselleştirilmiş bakım kavramı hemşirelik literatürüne 

1970'lerde girmiştir [4]. Bireyselleştirilmiş bakım, hastaların klinik durumları ile ilgili kişisel 

özelliklerini, kişisel yaşam biçimini ve tercihlerini, kendi bakımını etkileyebilecek kararların alınma 

sürecine katılımını göz önünde bulunduran hemşirelik bakım hizmetinin bir öğesidir [5,6]. Aynı 

zamanda hastaların iş, ev, boş zaman ve hastalık ile ilgili deneyimlerini, fiziksel göstergeleri ve baş 

etme yöntemlerine ilişkin davranışlarını, düşüncelerini, olayların yorumları ve deneyimlere verilen 

anlamları içeren algılarını ele almaktadır [7]. Hemşirelikte bireyselleştirilmiş bakım kavramı hastanın 

bireyselliğine saygı göstermeyi,  hastaya bütüncül bakım vermeyi, bakıma ihtiyacı olan bireyin bakım 

gereksinimine odaklanmayı, hastanın bağımsızlığını desteklemeyi, hasta ile birlikte bakımı 
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planlamayı, her hastaya eşit ve adil bir yaklaşımı içermektedir [8]. Bireyselleştirilmiş bakımın hastaya 

kendisini değerli hissettirmesinin yanı sıra hastanın tedavisine ve durumuna uyum sağlamasında 

önemli katkıları bulunmaktadır [6]. 

“Bakım verme” hemşireliğin rollerinden biridir. Bakım verme rolü hemşirelik mesleğinin 

otonomisinin hayata geçirildiği roldür [9] Bakım verme rolü, hastaya ilişkin bireysel bakım planının 

hazırlanması ve hastaya sosyal-duygusal iyilik durumunu yeniden kazandırmaya yönelik hemşirelik 

girişimlerini içermektedir. Hemşire bu rolü bakımından sorumlu olduğu hasta bireyin bakım 

ihtiyaçlarını kendisi ve ailesi ile iş birliği yaparak belirleyip, yerine getirmektedir [10]. Hemşirelerin 

hastalara bireyselleştirilmiş bakım verme aktivitesini, hemşirelerin hastalara yönelik bireyselleştirilmiş 

bakım algısı ve bakım verici rollerine ilişkin tutumları etkileyebilir. Literatürde bu iki değişkenin 

birlikte değerlendirildiği bir araştırma bulunmamaktadır. Bu araştırmanın amacı hemşirelerin 

bireyselleştirilmiş bakım algıları ile bakım verici rollerine ilişkin tutumlarını belirlemek ve bu iki 

değişken arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Araştırma sonuçlarının bireyselleştirilmiş hasta 

bakımının geliştirilmesine yönelik hemşirelik eğitim ve literatürüne katkı sunacağı düşünülmektedir. 

2. Yöntem 

Araştırmanın Tipi  

Araştırma tanımlayıcı-korelasyonel olarak planlanmış ve uygulanmıştır.  

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, Adıyaman’da bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 350 

hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi ise Nisan-Ağustos 2018 tarihleri arasında belirtilen 

hastanede çalışan ve araştırmaya katılma konusunda istekli olan 262 hemşireden oluşmuştur. Veri 

toplama tarihlerinde yıllık izinli olan, ücretsiz izne ayrılan, raporlu olan ve çalışmaya katılmaya 

gönüllü olmayan hemşireler araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Araştırmanın Veri Toplama 

Araçları ve Verilerin Toplanması 

Araştırmada veriler “Birey Tanıtım Formu”, “Bireyselleştirilmiş Bakım Skalası-A (BBS-A 

Hemşire Versiyonu)” ve “Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği (HBRTÖ)” 

kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmanın amacı açıklandıktan sonra araştırmaya 

katılma konusunda istekli olan hemşireler tarafından uygun oldukları zamanda kendileri tarafından 

doldurulmuştur. 

Birey Tanıtım Formu: Hemşirelerin sosyodemografik özelliklerine yönelik 5 soru, çalıştığı 

servise, toplam çalışma yılına, çalışma şekline ve hemşirelik mesleğinden memnuniyetine yönelik 4 

sorudan oluşmuştur. Hemşirelik mesleği memnuniyet puanı 0-10 arasında değişmektedir. Sıfır (0) 

mesleki memnuniyetin olmadığını, 10 puan ise mesleki memnuniyetin yüksek düzeyde olduğunu 

göstermektedir. 

Bireyselleştirilmiş Bakım Skalası Hemşire Versiyonu (BBS-A) 

Bireyselleştirilmiş Bakım Skalası, Suhonen ve ark.'ları tarafından hemşirelerin 

bireyselleştirilmiş bakım hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir [11].Ölçeğin Türk 

toplumuna uyarlanması ve geçerlilik çalışması Şendir ve ark.'ları tarafından yapılmıştır.  Ölçek iki 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde hemşirelerin bakım uygulamalarında hastaların 

bireyselliğini destekleme (BBSA-Hemşire), ikinci bölümünde ise hemşirelerin hastanın bakımını 

bireyselleştirme algıları (BBSB-Hemşire) değerlendirilir. Bu çalışmada ölçeğin birinci bölümü 

kullanılmıştır. BBSA-Hemşire, toplam 17 maddeden oluşur ve beşli likert tipte, kesinlikle 

katılmıyorum “1” Kısmen Katılmıyorum “2” Kararsızım “3” Kısmen Katılıyorum “4” Kesinlikle 

Katılıyorum “5” şeklinde puanlandırılır. BBSA-Hemşire üç alt boyut içerir: Klinik Durum (madde 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7), Kişisel Yaşam Durumu (madde 8, 9, 10, 11) ve bakım üzerinde Karar Verme Kontrolü 

(madde 12, 13, 14, 15, 16, 17)’dür. Bu alt boyutların hesaplanması, alt boyutların içerdiği madde 

puanlarının toplamının madde sayısına bölünmesi ile gerçekleştirilir. BBSA-Hemşire toplam ve alt 

boyutlarından alınabilecek puanlar 1-5 arasındadır. Alınan puanların yüksek olması hemşirelerin, 

hastaların bireyselliğini destekleme algılarının da yüksek olduğunu gösterir [12].Suhonen ve 

arkadaşlarının çalışmasında 0.88 (11), Şendir ve arkadaşlarının çalışmasında (12) 0.91 olarak bulunan 

ölçeğin Cronbach alfa katsayısı, bu çalışmada 0.95 olarak bulunmuştur.  

Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği (HBRTÖ): 
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 Koçak ve ark.'ları tarafından hemşirelerin bakım verici rollerine ilişkin tutumlarını belirlemek 

amacıyla geliştirilen ve geçerlilik güvenirlilik çalışması yapılan "Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine 

İlişkin Tutum Ölçeği (HBRTÖ)" 16 içeren oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. HBRTÖ; “Hastanın öz 

bakım gereksinimlerinin giderilmesi ve Hemşirenin danışmanlık rolüne ilişkin tutum”, “Hemşirenin 

bireyi koruma ve haklarına saygılı olma rolüne ilişkin tutum” ve “Hemşirenin tedavi sürecindeki 

rolüne ilişkin tutum” adı altında üç alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçeğin maddeleri “Kesinlikle 

katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kısmen Katılıyorum”, “Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” 

yanıtları doğrultusunda değerlendirmekte ve bu değerlendirmeler 1-5 puan arasında puanlanmaktadır. 

Ölçekten alınan en düşük puan 16, en yüksek 80 puan alınabilmektedir. Ölçeğin “Hastanın öz bakım 

gereksinimlerinin giderilmesi ve hemşirenin danışmanlık rolüne ilişkin tutum” alt ölçeğinden alınan en 

düşük puan 7, en yüksek puan 35, “Hemşirenin bireyi koruma ve haklarına saygılı olma rolüne ilişkin 

tutum” alt ölçeğinden alınan en düşük puan 4, en yüksek puan 20, “Hemşirenin tedavi sürecindeki 

rolüne ilişkin tutum” alt ölçeğinden alınan en düşük puan 5, en yüksek puan 25’dir. Alınan ölçek 

toplam puanı ve alt ölçek puanı arttıkça hemşirelerin bakım verici rollerine ilişkin tutumlarının olumlu 

olarak, azaldıkça ise olumsuz olarak yorumlanmaktadır. HBRTÖ’nün tüm maddeleri için Cronbach 

Alfa değeri 0.91 olarak bulunmuştur [13].Bu araştırmada da ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0.91 olarak 

saptanmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel analizler için, SPSS 21.0 paket programı 

kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler değerlendirilirken; tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, 

bağımsız gruplarda Student t-testi,  OneWay ANOVA, pearson korelasyon analizi ve Cronbach alfa 

güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p˂0.05 olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırmaya başlamadan önce Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Başhekimliğinden yazılı izin ve Adıyaman Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulu’ndan onay 

alınmıştır (2018/ 3-19). Araştırmaya katılan hemşirelerden sözel ve yazılı izin alınmıştır. 

 

3.Bulgular 

Araştırmaya katılan hemşirelerin %56.1’inin 29-39 yaş aralığında, %77.9’unun kadın, 

%70.2’sinin lisans mezunu, %77.5’inin evli ve %68.7’sinin çocuk sahibi olduğu belirlenmiştir. 

Hemşirelerin %61.1’inin vardiyalı, %37.8’inin 6-10 yıldır çalıştığı ve %83.2’inin servislerde çalıştığı 

saptanmıştır. Hemşirelerin meslekten memnun olma düzeyleri incelendiğinde %29.4 düşük, %42.7 

orta ve %27.9 yüksek düzeyde memnun oldukları bulunmuştur (Tablo 1). 

Tablo 1. Hemşirelerin Tanıtıcı Özellikleri 

   Sayı (n) Yüzde (%) 

Yaş 

18-28 yaş 

29 

39 yaş 

40-57 yaş 

 

66 

147 

49 

 

25.2 

 56.1  

18.7 

Cinsiyet  

Kadın  

Erkek 

 

204 

58 

 

77.9 

22.1 

Eğitim Durumu 

Lise 

Ön Lisans 

Lisans 

 

42 

36 

184 

 

16.0 

13.7 

70.2 

Medeni Durum 

Evli 

Bekar 

 

203 

59 

 

77.5 

22.5 

Çocuk sahibi olma durumu 

Evet 

Hayır 

 

180 

82 

 

68.7 

31.3 

Çalışma Şekli   
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Yalnız Gündüz 

Vardiya 

102 

160 

38.9 

61.1 

Çalışma Süresi  

0-5 yıl 

6-10 yıl 

11-15 yıl 

16 ve üzeri yıl 

 

72 

99 

42 

49 

 

27.5 

37.8 

16.0 

18.7 

Çalışılan Birim 

Klinik/Servis 

Yoğun Bakım 

 

218 

44 

 

83.2 

16.8 

 Ortalama±Sd Min-Max 

Yaş 33.34±6.85 18-57 

Hemşirelikten memnuniyet  4.84±2.30 0-10 

 

Hemşirelerin HBRTÖ puan ortalaması 61.07±9.68 ve BBS-A ölçeği puan ortalaması 3.85±0.80 

olarak belirlenmiştir. Hemşirelerin BBS-A ve HBRTÖ alt boyut puan ortalamaları  tablo 2'de 

verilmiştir. 

Tablo 2. Hemşirelerin HBRTÖ ve BBS-A-Hemşire Ölçekleri Puan Ortalamaları 

 

Tablo 3. Hemşirelerin HBRTÖ ve BBS-A Ölçekleri Toplam ve Alt Boyut Puan Ortalamalarının 

Bazı Faktörler Açısından Karşılaştırılması  

 

 
 HBRTÖ 

Tutum 1 

HBRTÖ 

Tutum 2 

HBRTÖ 

Tutum 3 

HBRTÖ 

Toplam 

Klinik 

Durum 

Kişisel 

Yaşam 

Durumu 

Karar 

Verme 

Kontrolü 

BBS-A-

Toplam 

Yaş  

18-28 yaş 

29-39 yaş 

40-57 yaş 

 

26.1±3.9 

26.0±5.3 

27.3±3.8 

p=0.25 

 

16.0±2.2 

16.0±2.8 

16.9±2.2 

p=0.81 

 

18.3±3.2 

18.3±3.5 

19.5±2.9 

p=0.70 

 

60.5±8.5 

60.3±10.5 

63.8±7.7 

p=0.85 

 

3.9±0.7 

3.9±0.9 

4.0±0.6 

p=361 

 

3.3±1.2 

3.49±1.0 

3.82±0.9 

p=0.85 

 

3.9±0.7 

3.8±0.9 

4.2±0.6 

p=0.53 

 

3.8±0.6 

3.7±0.8 

4.0±0.6 

p=0.11 

Cinsiyet  

Kadın  

Erkek 

 

26.4±4.5 

25.8±5.4 

 

16.2±2.4 

15.8±3.0 

 

18.7±3.1 

18.0±4.0 

 

61.4±8.9 

59.7±11.8 

 

3.9±0.8 

3.9±0.8 

 

3.4±1.1 

3.7±0.9 

 

3.9±0.8 

3.9±0.8 

 

3.8±0.8 

3.9±0.8 

Ölçekler  Ortalama±Sd Min-Max 

H
B

R
T

Ö
 

Hemşirenin Özbakım Gereksinimlerinin 

Giderilmesi ve Danışmanlık Rolüne 

İlişkin Tutum Alt Ölçeği 

26.29±4.79 7-35 

Hemşirenin Bireyi Koruma ve Haklarına 

Saygılı Olma Rolüne Yönelik Tutum Alt 

Ölçeği 

16.20±2.61 4-20 

Hemşirenin Tedavi Sürecinde ki Rollerine 

İlişkin Tutum Alt Ölçeği 

18.57±3.36 5-25 

HBRTÖ Toplam puanı 61.07±9.68 16-80 

B
B

S
-A

-

H
em

şi
re

 Klinik Durum 3.95±0.83 1-5 

Kişisel Yaşam Durumu 3.52±1.07 1-5 

Karar Verme Kontrolü 3.96±0.84 1-5 

Genel Toplam 3.85±0.80 1-5 
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p=0.40 p=0.30 p=0.15 p=0.23 p=0.80 p=0.02 p=0.75 p=0.53 

Eğitim 

Durumu 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

 

26.7±4.6 

27.0±3.6 

26.0±5.0 

p=0.37 

 

15.8±2.5 

16.5±2.3 

16.2±2.6 

p=0.49 

 

18.1±3.2 

18.8±2.6 

18.6±3.5 

p=0.62 

 

60.7±9.3 

62.5±7.6 

60.8±10.1 

p=0.63 

 

3.9±0.9 

4.0±0.54 

3.9±0.8 

p=0.86 

 

3.6±1.3 

3.5±1.0 

3.5±1.0 

p=0.81 

 

3.8±1.1 

4.2±0.5 

3.9±0.8 

p=0.11 

 

3.8±1.0 

3.9±0.5 

3.8±0.8 

p=0.58 

Medeni 

Durum  

Evli 

Bekar 

 

25.2±4.2 

25.7±5.2 

p=0.54 

 

15.6±2.4 

16.0±2.8 

p=0.23 

 

17.7±3.3 

18.4±3.3 

p=0.19 

 

58.6±8.6 

60.2±10.3 

p=0.28 

 

3.8±0.7 

3.9±0.8 

p=0.60 

 

3.2±1.0 

3.54±1.0 

p=0.09 

 

3.9±0.7 

3.9±0.8 

p=0.92 

 

3.7±0.6 

3.8±0.8 

p=0.46 

Çalışma 

Şekli 

Yalnız 

Gündüz 

Vardiyalı 

 

26.7±4.5 

26.0±4.9 

p=0.22 

 

16.1±2.3 

16.2±2.7 

p=0.80 

 

18.6±3.3 

18.5±3.3 

p=0.83 

 

61.5±9.3 

60.7±9.8 

p=0.54 

 

3.7±1.0 

3.4±1.0 

p=0.03 

 

4.0±0.8 

3.9±0.7 

p=0.31 

 

4.1±0.8 

3.8±0.8 

p=0.01 

 

3.9±0.8 

3.7±0.7 

p=0.04 

Çalışılan 

Birim 

Klinik/Servis 

Yoğun Bakım 

 

26.2±4.9 

26.5±4.0 

p=0.67 

 

16.0±2.6 

16.9±2.3 

p=0.03 

 

18.5±3.4 

18.6±3.2 

p=0.85 

 

60.8±9.8 

62.2±8.5 

p=0.39 

 

3.9±0.8 

3.9±0.8 

p=0.71 

 

3.5±1.0 

3.3±0.7 

p=0.26 

 

3.9±0.8 

3.8±0.7 

p=0.40 

 

3.8±0.8 

3.7±0.7 

p=0.41 

 

Hemşirelerin eğitim düzeylerine, medeni durumlarına göre HBRTÖ ve BSS-A toplam ve alt 

boyutları puan ortalamaları arasında anlamlı fark belirlenmemiştir (p>0.05). Erkek hemşirelerin BSS-

A kişisel yaşam durumu alt boyut puan ortalaması 3.77±0.91; kadın hemşirelerin ortalaması 3.45±1.11 

olup iki ortalama arasında istatistiksel açıdan fark belirlenmiştir (p=0.02). 

Yalnız gündüz veya vardiyalı çalışan hemşirelerin HBRTÖ toplam ve alt boyut puan 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Yalnız gündüz çalışan 

hemşirelerin BSS-A klinik durum puan ortalaması vardiyalı çalışanlara göre istatistiksel açıdan 

anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır (p=0.03). Yalnız gündüz çalışan hemşirelerin BSS-A karar 

verme kontrolü puan ortalaması vardiyalı çalışanlara göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yüksek 

saptanmıştır (p=0.01). Tabloda gösterilmemekle beraber çalışma süresi ile HBRTÖ toplam ve alt 

boyutları ortalamaları ile BBS-A toplam ve alt ölçekler puan ortalamaları arasında fark 

belirlenmemiştir (p>0.05).  

Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin “Hemşirenin bireyi koruma ve haklarına saygılı olma 

rolüne ilişkin tutum” alt boyut puan ortalaması serviste çalışan hemşirelere göre istatistiksel açıdan 

anlamlı düzeyde yüksek olarak belirlenmiştir (p=0.03). Bu bulgu yoğun bakımda çalışan hemşirelerin 

bireyi koruma ve saygılı olma rolüne ilişkin tutumlarının serviste çalışanlara göre daha olumlu 

olduğunu göstermektedir. 
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4.Sonuç 

Hemşirelerin bakım verici rollerine ilişkin tutumlarının olumlu olduğu ve yaş, cinsiyet, 

eğitim düzeyi, medeni durum, çalışma şekli ve süresi değişkenlerinin hemşirelerin bakım 

verici rollerine ilişkin tutumlarını etkilemediği görülmüştür. Hemşirelerin bireyselleştirilmiş 

bakım algılarının yüksek olduğu ve yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, çalışılan birim ve 

çalışma süresi değişkenlerinin hemşirelerin bireyselleştirilmiş bakım algılarını etkilemediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

5.Öneriler 

✓ Hemşirelerin bakıma karar vermelerine rağmen kurumların çalışma koşulları (çalışma saati, hasta 

başına düşen hemşire sayısının azlığı, fiziksel şartların uygunsuzluğu) nedeniyle bakımın eyleme 

dönüştürülememesinin yasal ve kurumsal boyutta çözümlenmesi, 

✓ Hemşirelerin bireysel bakım verici rollerine ilişkin tutumlarını geliştirmek dolayısıyla bireysel 

bakımı güçlendirmek için hemşirelerin mesleki memnuniyeti arttırıcı girişimlerin yöneticiler 

tarafından yapılması önerilmektedir. 
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CT GUIDED THORAX MASS BIOPSIES  HOW TO MINIMIZE COMPLICATIONS  

Ayhan SENOL*1 

S.B.U Diyarbakir Gazi Yasargil Training and Research Hospital, drsenol@hotmail.com 

Abstract: In this presentation, the results of the study, which was prepared as 

an Specialization in Medicine  in 2006 (Computerized Tomographic Guided 

Percutaneous Co-Axial Cutting Needle Biopsy In Thoracic Masses 

(Application, Results And Evaluation Of Complications/ Ayhan SENOL/ 

Thesis no: 192783 ), were shared. In addition, 461 trans thoracic mass biopsy 

results between 2012 - 2019 were compared with the results of the first study.  

 

Keywords:  Transthoracic, Mass, Biopsy, Needle, CT  

1. Introduction  

In this presentation, the results of the study, which was prepared as an Specialization in Medicine  

in 2006 (Computerized Tomographic Guided Percutaneous Co-Axial Cutting Needle Biopsy In 

Thoracic Masses (Application, Results And Evaluation Of Complications/ Ayhan SENOL/ Thesis no: 

192783 ), were shared [1]. In addition, 461 trans thoracic mass biopsy results between 2012 - 2019 were 

compared with the results of the first study.  

 

2. Materials and Methods 

CT was used as imaging guidance in both groups. Usg-guided biopsies were not included. 

The same method was used in the admission criteria, pre-procedure preparation and post-procedure 

follow-up. 

18-gauge (G) detachable, automatic co-axial cutting biopsy needles were used as biopsy guns 

in both groups. 

In the second study, in case of bleeding from the cannula, absorbable sponge plug was used. 

Complication rates, complication prevention methods and diagnostic adequacy rates will be 

compared between the two groups and discussed with the literature. 

In first study 61 needle biopsy were performed to 58 patients between the ages 30-70.   

 Pathology studies showed 19 (% 32.8) benign, 39 (% 67.2) malign lesions, and specific diagnoses were 

provided in 44 (% 75.9) patients which contained  9 (%47.4) malign and 35 (% 89.7)  benign lesions. 

Diagnostic specificity was 87.5 percent.   

  Complications of this procedure were determined as pneumothorax in 9 (% 16.1),  paranchymal 

hemoragie in 5 (% 15.6) and hemopthisia in 2 (% 3.6) patients.   

 Incidence of pneumothorax was determined significiantly higher  at the cases in which 

parenchymal distance passed through was over 2 cm. [1] 

In second study 461 biopsies performed between 20012-2019. In the first study, complications were 

evaluated. In order to reduce complications, the site of entry, pleural passage, and bleeding control 
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methods were changed.  According to the results obtained, pneumothorax, hemoptysis and parenchymal 

hemorrhage rates were decreased (Table 1). 

3. Results and Discussion 

In first Study pathology studies showed 19 (% 32.8) benign, 39 (% 67.2) malign lesions, and 

specific diagnoses were provided in 44 (% 75.9) patients which contained  9 (%47.4) malign and 35 (% 

89.7)  benign lesions. Diagnostic specificity was 87.5 percent.   

Complications of this procedure were determined as pneumothorax in 9 (% 16.1),  parenchymal 

hemorrhage in 5 (% 15.6) and hemopthisia in 2 (% 3.6) patients.  Incidence of pneumothorax was 

determined significiantly higher  at the cases in which parenchymal distance passed through was over 2 

cm.  

  Masses, defined with  irregular contures and lobulations were resulted with statistically  higher 

malignity rates in pathology studies.  

Factors that increase the risk of complication detected as Presence of chronic obstructive 

pulmonary disease, advanced age, persistent cough, multiple pleural puncture, multiple passes through 

the visceral pleural surface (selection of tracts passing through interlober fissures), long needle tract, 

using a thick needle for biopsy. 

The same diameter needle was used in both studies (18g cutting needle, 17g coaxial needle) 

After the procedure, all patients were rested for 1 hour with the needle insertion at the bottom. 

In second study. In order to reduce complications, the site of entry, pleural passage, and bleeding control 

methods were changed.  

Air trap areas and emphysema areas were not passed. Passing through the fissure line was not 

preferred. Local anesthesia until pleural distance was performed.  Plevral transition was provided in one 

time. Nasal oxygen was applied in the presence of air leak.  

In case of bleeding from the coaxial needle cannula, absorbable  sponge plug was used.  

According to the obtained results, pneumothorax, hemoptysis and parenchymal hemorrhage rates were 

decreased. 

In second study number and rate  of pneumothorax  18( 3,90% ),  parenchymal hemorrhage 12 

(2,60 %) and hemoptysis 5 ( 1,8%) was found.  

In the first study, the rate of treatment-requiring  pneumothorax was found 5.3% and in the 

second study 0.65%. 

In the second study, there was no relationship between long needle tract and pneumothorax. 
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Table 1. Comparison of complication rates in both studies 
 

Complications 1. Study 61 biopsy 2.Study 461 biopsy 

  Number Rate Number Rate 

Pneumothorax 9 16,10% 18 3,90% 

Parenchymal hemorrhage 5 15,60% 12 2,60% 

Hemoptysis 2 3,60% 5 1,08% 

Hemothorax 0 0 0 0 

Thoracic wall hematoma 0 0 0 0 

Air embolism 0 0 0 0 

Vasovagal reaction 0 0 0 0 

Cardiac tamponade 0 0 0 0 

Broncoplevral fistula 0 0 0 0 

Lung torsion 0 0 0 0 

 

4. Conclusion 

In conclusion, at the diagnosis of thoracic masses computed tomography guided needle biopsy 

with cutter co-axial system is a method with easy performance, high diagnostic accuracy rates and low 

complication rates.   

Not to pass through the air trapping areas and emphysema areas, to pass through the Fissure line, 

to pass the pleural passage at one time, in the presence of air leakage, nasal oxygen administration is the 

most important methods in preventing the development of pneumothorax.  

In case of bleeding, embolization with absorbable sponge  from the coaxial needle cannula is an 

effective and reliable method. 
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Abstract: 

This research; The aim of the study was to investigate the socio-demographic characteristics and the 

effects of musculoskeletal disorders on the conflict between work and family life. 

The cross-sectional study consisted of a total of 640 auxiliary cleaning personnel working in some public 

hospitals in the city center of Diyarbakır. The sample size of the study was determined by power analysis 

as 410 people with a power of representation of 0.95 universe with an effect size of 0.25 at the level of 

0.05 error in 95% confidence interval. In the analysis of the data; percentage, number and linear 

regression technique were used. 

The frequency, severity and disability of the pain experienced in the upper and lower extremities of the 

assistants working in the hospital during the last one week were found to be effective on the conflict of 

work-family life. In the last week, the frequency of pain in the right and left lower legs of the lower 

extremities was found to be effective on family-work conflict. It was determined that some characteristics 

(age, musculoskeletal disorders, perceived health status, etc.) of hospital assistants were effective on 

work-family conflict. 

Keywords: musculoskeletal disorders, occupational-family life conflict, public health nursing 
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Özet:  

Bu araştırma; hastanede çalışan yardımcı personelin sosyo- demografik özellikleri ve kas iskelet sistemi 

rahatsızlıklarının iş ile aile yaşam çatışmasına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Kesitsel olarak yapılan araştırmanın evrenini Diyarbakır il merkezindeki bazı devlet hastanelerinde 

çalışmakta olan toplam 640 yardımcı temizlik personeli oluşturmuştur. Araştırmanın örneklem 

büyüklüğü güç analizi ile %95 güven aralığında 0.05 yanılgı düzeyinde 0.25 etki büyüklüğünde 0.95 

evreni temsil gücüyle 410 kişi olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde; yüzde, sayı ve linear regresyon 

tekniği kullanılmıştır. 

Hastanede çalışan yardımcı personelin son bir haftalık süreçte üst ve alt ekstremitelerde hissedilen 

ağrının sıklığı, şiddeti ve işe engel olma durumunun iş-aile yaşam çatışması üzerinde etkili olduğu 

saptanmıştır. Hastanede çalışan yardımcı personelin son bir haftalık süreçte alt ekstremitelerde sadece 

sağ-sol alt bacak bölgesinde hissedilen ağrının sıklığının aile –iş yaşam çatışması üzerinde etkili olduğu 

saptanmıştır. Hastanede çalışan yardımcı personelin bazı özelliklerinin (yaş, kas iskelet sistemi 

rahatsızlıkları, algılanan sağlık durumu vs) iş-aile çatışması üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, iş-aile yaşam çatışması, halk sağlığı hemşireliği 

 

1. Giriş 

 

Hastaneler; temel amacı insanların sağlık ihtiyaçlarını gidermek olan birimlerdir, farklı 

düzeylerde ve farklı alanlarda eğitim almış, farklı ihtiyaçları karşılamak için bir araya gelmiş birçok 

mesleki üyeye sahip birimlerdir. Hastanelerde hizmet verimini etkileyen belirleyici faktörler hastane 

personelleridir (1). 

Temizleme işinde iş gören bireyler yani yardımcı personeller fiziki, kimyasal, biyolojik, 

ergonomik ve psikolojik olarak çeşitli risklere maruz kalırlar (2).  Temizleme işinde icraat eden birçok 

kişi aynı gün içerisinde birbirinden farklı birçok işi yapmak zorundadırlar. Bu gibi işler gerek kas-iskelet 

sistemi gerekse dolaşım ve solunum sistemlerini yoran zahmet verici işler olarak nitelendirilmektedir 

(3). Woods ve arkadaşları (2006), temizleme işindeki ergonomi risk faktörünü iş gören bireyin çalışırken 

ki duruşuna ve iş yüküne bağlamaktadır (3). 
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Yapılan işe bağlı olarak gelişen kas iskelet sistemi hastalıkları; kas, eklem, tendon ve sinirlerin 

ağrı içeren sorunlarındandır (4,5). İş faaliyetleri yapılırken iş gören birey fiziki ve psikolojik olarak risk 

altında olduğu için kas-eklemlerde ağrı, hareket yeteneğinde kısıtlanma ve sakatlanma gibi sağlık 

sorunları yaygın bir şekilde görülmektedir (6,7). Yapılan işe bağlı olarak, yaşanan kas iskelet sistemi 

rahatsızlıklarının nedenleri; vücut yapısına uygun olmayacak şekilde çalışmak, kaslara çok fazla 

yüklenmek ya da kasları fazlaca yormak, işi yapma hızı-süresi, işte tekrarlanan hareketlerin varlığı, işi 

yaparken çok fazla kuvvet sarf etme, ergonomi alanında uygun olmayan alet kullanımı ve psikososyal 

problemlerdir (8). 

İngiltere’de birbirinden farklı alanlarda iş gören temizlik elemanları ile yapılan çalışmada bu 

elemanların kas iskelet sistemi sorunları yaşadıkları görülmüştür. Özellikle de bilek, el, dirsek ve diz 

ağrısı, boyun, omuz, bel, kalça ve ayak bileği ağrısı sorunu temizleme işi ile uğraşan bireylerde yaygın 

olarak görüldüğü saptanmıştır ve bu bireylerin %52’si medikal tedaviyle ihtiyaç duyduklarını dile 

getirmişlerdir (3). 

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce (İSG) 2011 yılında yapılan 

istatistiklere göre tanı almış mesleki hastalıkların %22,7’sini kas iskelet sistemi hastalıkları olduğu 

görülmüştür (9). 

Günümüzde yapılan işe bağlı olarak gelişen hastalıklar içerisinde kas iskelet sistemi sağlık 

sorunları oldukça büyük paya sahiptir. 2007 yılında Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede gerçekleştirilen 

İşgücü Anketi’ne göre kas iskelet sistemi sağlık sorunları, yapılan işe bağlı olarak gelişen 

rahatsızlıklarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır (10). Dünya genelinde saptanan bütün kas iskelet 

sistemi sağlık sorunlarının yaklaşık %30’unun yapılan işe bağlı olarak geliştiği ortaya çıkmıştır (11). 

Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının nedenlerine veya risk faktörlerine ilişkin pek çok araştırma 

yapılmıştır. Kas iskelet rahatsızlıklarının doğrudan işyerindeki zorlayıcı çalışma koşulları sonucu 

oluştuğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.  Fiziksel veya biyomekanik risklerinin yanı sıra kas 

iskelet rahatsızlıklarının psikososyal iş talepleri ve mesleki zorlanmalar incelenmiştir. Bilhassa 

zamansal baskı veya daha hızlı çalışma temposu, iş tatminin az olması, iş yükünün fazla olması gibi 

psikososyal faktörlerdir. Genellikle psikososyal strese ilaveten algılan iş stresi de kas iskelet 

rahatsızlıkları için belirleyici ve risk faktörüdür (12). 

Çalışma hayatı ve aile yaşantısı arasında meydana gelen çatışmanın yoğun geçmesi iş gören 

bireyin aile yaşantısını kötü etkileyebilmekte, bireyin ve ailesinin mutluluğunu azaltmaktadır. Bu 

durumun aksi, aile ile geçirilen zaman veya ailesel sorunların varlığı ve benzeri durumların varlığında 

çalışma ortamında problemler yaşanabilir (13). İş yerinde geçirilen zamanın uzun olması, çalışma 

saatlerinin düzensiz olması, çalışma karşılığında alınan ücretin az olması, yöneticilerin olumsuz 

tavırları, çalışma hayatındaki ilişkiler, terfi, ailevi meseleler, ailenin iş gören bireyden beklentileri, yaş, 

çocuk sayısı, kişinin veya ailesinin sağlık durumu ve benzeri çeşitli işe ait ve kişisel özellikler, iş ve aile 

arasında meydana gelen çatışmanın yaşanmasında önemli nedenler arasında sayılmaktadır (14-15). 
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Koura ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, yüksek iş talebi, uzun çalışma saatleri, vardiya 

usulü çalışma gibi iş şartlarının düzenlenmesi sonucunda iş aile çatışmasının azaldığı görülmüştür (16). 

Almanya’da kronik kas iskelet rahatsızlığı olan 351 kadın çalışan ile yapılmış bir çalışmada kronik kas 

iskelet rahatsızlığının iş-aile çatışmasına doğrudan veya dolaylı olarak etki ettiği saptanmıştır (17). 

Literatüre baktığımızda iş-aile çatışması üzerine yapılan araştırmaların çoğunun farklı 

sektörlerde olduğunu, sağlık alanında ise iş-aile çatışması üzerine sınırlı araştırma olduğunu 

görmekteyiz. Ayrıca kas iskelet sistemi rahatsızlığı ve iş-aile çatışması arasındaki ilişkiyi inceleyen 

sınırlı sayıda araştırma olduğunu görmekteyiz. Hastane çalışanları stresli bir ortamda mesleklerini icra 

ettikleri için, çalışanları iş-aile çatışması ve bunu etkileyen sosyo-demografik faktörler ve çalışma 

ortamına ait değişkenlerin incelenmesi gerekmektedir. Bundan dolayı bu çalışma ilgi odağımız 

olmuştur. 

Bu araştırma; hastanede çalışan yardımcı personelinin sosyo- demografik özellikleri ve kas 

iskelet sistemi rahatsızlıklarının iş aile yaşam çatışmasına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

2. Yöntem  

Bu araştırma kesitsel olarak yapılmıştır. Bu çalışma Ağustos 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında 

Diyarbakır il merkezinde bulunan 3 devlet hastanesinde toplanmıştır. 

2.1.Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Diyarbakır il merkezindeki devlet hastanelerinde çalışmakta olan 640 

yardımcı temizlik personeli oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem büyüklüğü güç analizi ile %95 

güven aralığında 0.05 yanılgı düzeyinde 0.25 etki büyüklüğünde 0.95 evreni temsil gücüyle 410 kişi 

olarak belirlenmiştir. Örneklem evrenden gelişigüzel bir şekilde toplanmıştır. 

 

2.2. Verilerin Toplanması 

Veriler Eylül 2018- Haziran 2019 arasında toplanmıştır. Verileri toplamak için araştırmacı tarafından 

oluşturulan Tanıtıcı Özellikler Formu (EK-1), İş-Aile Yaşam Çatışması Ölçeği (EK-2), Cornell Kas 

İskelet Rahatsızlıkları Anketi (EK-3) kullanılmıştır. Veriler personele yüz yüze görüşülerek, araştırmacı 

tarafından sorular okunarak alınan cevaplar doğrultusunda doldurulmuştur. Bir görüşme ortalama 15-

20 dakika sürmüştür. 

2.3.Araştırmanın Değişkenleri 

Bağımlı değişken: İş-aile yaşam çatışması 

Bağımsız değişken: Kas iskelet sistemi rahatsızlığı ve sosyo- demografik özellikler 

Oral Presentation / Full Text 365



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

 6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 
 
  

2.4. Verilerin Değerlendirilmesi:  

Verilerin analizinde (SPSS) 21.0 paket programı kullanılmıştır. Yardımcı personelin tanıtıcı özellik 

verileri sayı, yüzde dağılımı, ortalama, standart sapma değerleri ile ifade edilmiştir. İş-aile Yaşam 

Çatışması Ölçeği ve Cornell Kas İskelet Rahatsızlıkları ölçeğinin iç tutarlılığını belirlemede Cronbach 

α güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. Kas İskelet rahatsızlıklarının iş-aile yaşam çatışmasına etkisini 

değerlendirmek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Araştırmamızda sonuçlar 

%95 güven aralığında, p<0.05 yanılgı düzeyinde istatistiksel olarak önemli kabul edilmiştir. 

2.5. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Genellenebilirliği 

Araştırma sonucu Diyarbakır il merkezinde bulunan, çalışmanın yapıldığı devlet hastanelerinde 

çalışan yardımcı personellere genellenebilir. 

 

3. Bulgular 

Tablo 1. Hastane Personelinin Tanımlayıcı Özellikleri 

Tanımlayıcı Özellikler S % 

Yaş 

20-29 yaş 

30-39 yaş 

40-49 yaş 

50 ve üzeri 

 

69 

161 

138 

42 

 

16.8 

39.3 

33.7 

10.2 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

 

108 

302 

 

26.3 

73.7 

Medeni Durum 

Evli  

Bekâr 

 

318 

92 

 

77.6 

22.4 

Çocuğun varlığı 

Var 

Yok  

 

312 

98 

 

76.1 

23.9 

Eğitim düzeyi 

İlköğretim 

Lise 

Üniversite  

 

251 

141 

18 

 

61.2 

34.4 

4.4 

Eş çalışma durumu 

Evet  

Hayır  

 

50 

268 

 

15.7 

84.3 

Eşin eğitim düzeyi 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlköğretim 

Lise 

Üniversitesi  

 

62 

48 

135 

54 

19 

 

19.5 

15.1 

42.5 

17.0 

6.0 
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Algılanan sağlık durumu 

İyi 

Orta 

Kötü  

 

191 

181 

38 

 

46.6 

44.1 

9.3 

Evde bakım ihtiyacı kişinin varlığı 

Evet 

Hayır  

 

43 

367 

 

10.5 

89.5 

Ailede sosyal destek alma durumu  

Evet 

Hayır  

 

73 

337 

 

17.8 

82.2 

Kronik hastalık varlığı 

Evet 

Hayır  

 

81 

329 

 

19.8 

80.2 

Düzenli egzersiz yapma durumu 

Evet 

Hayır 

 

170 

240 

 

41.5 

58.5 

Yaş ortalama 37.96±8.57 (ort±ss) 

Çocuk sayısı ortalama 3.21±1.74 (ort±ss) 

Ailedeki kişi sayısı ortalama 5.21±2.06 

 

Araştırmada çalışanların 37.96±8.57 yaş ortalamasında, %39.3’ü 30-39 yaş aralığında, 

%73.7’si erkek, %77.6’sı evli, %76.1’inin çocuk sahibi, %61.2’si ilköğretim mezunu, 

%84.3’ünün eşlerinin çalışmadığını, %42.5’inin eşinin ilköğretim mezunu, %46.6’sının 

algıladıkları sağlık durumlarının iyi olduğu, %89.5’inin evde bakım ihtiyacının olan kişinin 

olmadığını, %82.2înin ailede sosyal destek almadığını, %80.2’inin kronik bir hastalığının 

olmadığı, %58.5’inin düzenli egzersiz yapmadığı ifade etmiştir. 

Tablo 2. Personelin Çalışma Koşullarına İlişkin Tanımlayıcı Özellikleri 

Tanımlayıcı Özellikler S % 

Çalışılan birim 

Ameliyathane 

Acil  

Cerrahi servisler 

Dâhili servisler 

Poliklinik 

Yoğun bakım 

 

24 

76 

47 

154 

63 

46 

 

5.9 

18.5 

11.5 

37.6 

15.4 

11.2 

 Kurumda çalışma süresi 

1 ay-2 yıl 

2-5 yıl 

6-10 yıl 

11-16 yıl 

17 yıl üzeri 

 

30 

75 

145 

97 

63 

 

7.3 

18.3 

35.4 

23.7 

15.4 

 Haftalık çalışma saati 

40-50 saat 

50 saat ve üzeri 

 

333 

77 

 

81.2 

18.8 

Dinlenme zamanı olma durumu 

Evet 

Hayır  

 

251 

159 

 

61.2 

38.8 
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Kas iskelet sistem rahatsızlık durumu 

Evet 

Hayır 

 

259 

151 

 

63.2 

36.8 

Rapor alma durumu 

Aldı  

Almadı 

 

51 

359 

 

12.4 

87.6 

 

Araştırmada hastanede çalışan personelin %37.6’sının dahili servislerde çalıştığı, %36.4’ünün 

kurumda 6-10 yıldır çalıştığı, %81.2’inin haftada 40-50 saat çalıştığı, %61.2’inin çalışma sırasında 

dinlenme zamanlarının olduğunu ve %63.2’inin kas iskelet sistemi rahatsızlığı yaşadığını ve 

%87.6’sının rapor almadığını belirtmiştir. 

Tablo 3. İş- aile yaşam çatışması Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Regresyon Analizi ile Açıklanması 

Dependent variable:İş aile yaşam çatışması  

Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardize

d 

Coefficients t Sig. 

 

B 

Std. 

Error Beta 

  

  (Constant) 

Yaş 

Cinsiyet 

Çocuk varlığı 

Çocuk sayısı 

Eğitim düzeyi 

Eş çalışma 

Eş eğitim düzeyi 

Algılanan sağlık 

Evde bakım ihtiyacı 

kişinin varlığı 

Ailedeki kişi sayısı  

Ailede sosyal destek 

alma 

Kronik hastalığın 

varlığı 

Düzenli egzersiz yapma 

Kurumda çalışma süre 

Haftalık çalışma saati 

Dinlenme zamanı olma 

durumu 

Kas iskelet sistem 

rahatsızlık  

Rapor alma durumu 

12.932 

-.201 

-2.189 

4.347 

-.244 

-.440 

-.063 

-.424 

1.647 

.764 

 

.374 

.328 

 

-.264 

 

1.876 

.457 

3.571 

-1.468 

 

-2.357 

 

.972 

9.695 

.065 

1.69 

6.658 

.336 

.774 

1.411 

.410 

.650 

1.409 

 

.279 

1.085 

 

1.129 

 

.805 

.413 

.988 

.802 

 

.850 

 

1.369 

 

-.223 

-.118 

.036 

-.059 

-.034 

-.003 

-.067 

.153 

.031 

 

.099 

.017 

 

-.015 

 

.131 

.068 

.201 

-.102 

 

-.163 

 

.043 

1.334 

-3.076 

-1.599 

.653 

-.728 

-.568 

-.044 

-1.032 

2.535 

.542 

 

1.343 

.303 

 

-.234 

 

2.331 

1.107 

3.614 

-1.831 

 

-2.772 

 

.710 

.183 

.002 

.111 

.514 

.467 

.570 

.965 

.303 

.012 

.588 

 

.180 

.762 

 

.815 

 

.020 

.269 

.000 

 

.068 

.006 

 

.469 

 R 

.458a 

R Square 

.210 

F 

4.064 

p 

.000b 

 

 p<0.001, 

p<0.05 
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Tablo 3’de sosyo-demografik özelliklerin iş aile yaşam çatışmasına etkisine bakılmıştır. İş- aile 

yaşam çatışması üzerinde niteliksel verilere bağlı özelliklerin etkisi belirlenmiş ve R=.458, R2=.210 

olarak bulunmuş, iş- aile yaşam çatışması bağımlı değişkenindeki toplam varyansın %21’inin bu 

değişkenlerce açıklandığı istatistiksel olarak da sonucun önemli (p<0.001) olduğu saptanmıştır. Yaş ve 

Kas iskelet sistem rahatsızlığının iş- aile yaşam çatışması üzerinde etkili olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Yaşın iş- aile yaşam çatışması üzerine negatif yönde (-.201) etkisi olduğu bireyin yaşı yükseldikçe iş -

aile yaşam çatışmasının azaldığı saptanmıştır. Kas iskelet sistemi rahatsızlık durumunun iş- aile yaşam 

çatışması üzerine negatif yönde (-2.357) etkisi olduğu bireyin kas iskelet sistemi rahatsızlık durumunun 

iş- aile yaşam çatışmasının arttırdığı saptanmıştır. 

Algılanan sağlık durumu, düzenli egzersiz yapma ve haftalık çalışma saatinin iş- aile yaşam 

çatışması üzerinde etkili olduğu bulunmuştur (p<0.05). Algılanan sağlık durumunun iş- aile yaşam 

çatışması üzerine pozitif yönde (1.647) etkisi olduğu bireyin algılanan sağlık durumu iş- aile yaşam 

çatışmasının azaldığı saptanmıştır. Düzenli egzersiz yapma durumunun iş -aile yaşam çatışması üzerine 

pozitif yönde (1.876) etkisi olduğu bireyin düzenli egzersiz yapması sonucu iş -aile yaşam çatışmasının 

azaldığı saptanmıştır. Haftalık çalışma saatinin durumunun iş- aile yaşam çatışması üzerine pozitif 

yönde (3.571) etkisi olduğu bireyin haftalık çalışma saatinin artmasının iş- aile yaşam çatışmasının 

arttırdığı saptanmıştır. 

Cinsiyet, çocuk varlığı, çocuk sayısı, Eğitim düzeyi, eş çalışma, eş eğitim düzeyi, evde bakım 

ihtiyacı kişisinin varlığı, ailedeki kişi sayısı, ailede sosyal destek alma, kronik hastalığın varlığı, 

kurumda çalışma süresi, dinlenme zamanı olma durumu ve rapor alma durumunun iş-aile yaşam 

çatışmasına etkisi olmadığı bulunmuştur (p>0.05) (Tablo 3). 

Tablo 4. Aile-iş yaşam çatışması Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Regresyon Analizi ile Açıklanması 

Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

 

B 

Std. 

Error Beta 

  

  (Constant) 

Yaş 

Cinsiyet 

Çocuk varlığı 

Çocuk sayısı 

Eğitim düzeyi 

Eş çalışma 

Eş eğitim düzeyi 

Algılanan sağlık 

Evde bakım ihtiyacı kişinin 

varlığı 

Ailedeki kişi sayısı  

Ailede sosyal destek alma 

14.083 

-.024 

-2.624 

-6.239 

-.089 

1.180 

.478 

-.023 

.270 

.490 

 

.240 

.826 

7.840 

.053 

1.107 

5.384 

.271 

.626 

1.141 

.332 

.525 

1.139 

 

.225 

.877 

 

-.034 

-.185 

.036 

-.028 

.118 

.032 

-.005 

.033 

.026 

 

.083 

.056 

1.796 

-.448 

-2.371 

.653 

-.328 

1.885 

.419 

-.069 

.514 

.431 

 

1.066 

.942 

.074 

.655 

.018 

.514 

.743 

.061 

.676 

.945 

.608 

.667 

 

.287 

.347 
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Kronik hastalığın varlığı 

Düzenli egzersiz yapma 

Kurumda çalışma süre 

Haftalık çalışma saati 

Dinlenme zamanı olma 

durumu 

Kas iskelet sistem rahatsızlık  

Rapor alma durumu 

1.401 

1.883 

-.276 

3.571 

-1.357 

 

.101 

.292 

.913 

.651 

.413 

.334 

.648 

 

.688 

1.107 

.102 

.172 

.068 

-.054 

-.123 

 

.009 

.017 

1.534 

2.892 

1.107 

-.828 

-2.094 

 

.147 

.264 

.126 

.004 

.269 

.408 

.037 

 

.883 

.792 

 R 

.339a 

R 

Square 

.115 

F 

1.991 

p 

.010b 

 

 p<0.001, 

p<0.05 

    

Dependent variable:Aile –iş yaşam çatışması   

Tablo 4’da sosyo-demografik özelliklerin aile-iş yaşam çatışmasına etkisine bakılmıştır. Aile-iş 

yaşam çatışması üzerinde niteliksel verilere bağlı özelliklerin etkisi belirlenmiş ve R=.339, R2=.115 

olarak bulunmuş, aile-iş yaşam çatışması bağımlı değişkenindeki toplam varyansın %11.5’inin bu 

değişkenlerce açıklandığı istatistiksel olarak da sonucun önemli (p<0.001) olduğu saptanmıştır. Cinsiyet 

ve dinlenme zamanı aile- iş yaşam çatışması üzerinde etkili olduğu saptanmıştır (p<0.05). Cinsiyetin 

aile- iş yaşam çatışması üzerine negatif yönde (-2.624) etkisi olduğu kadınların aile-iş yaşam 

çatışmasının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Dinlenme zamanının aile-iş yaşam çatışması üzerine 

negatif yönde (-1.357) etkisi olduğu bireyin dinlenme zamanı az olanların aile- iş yaşam çatışmasının 

arttırdığı saptanmıştır. Düzenli egzersiz yapma durumunun aile-iş yaşam çatışması üzerine pozitif yönde 

(1.883) etkisi olduğu bireyin düzenli egzersiz yapma durumunun aile-iş yaşam çatışmasının azaldığı 

saptanmıştır  

Yaş, çocuk varlığı, çocuk sayısı, eğitim düzeyi, eş çalışma, eş eğitim düzeyi, algılanan sağlık 

durumu, evde bakım ihtiyacı kişisinin varlığı, ailedeki kişi sayısı, ailede sosyal destek alma, kronik 

hastalığın varlığı, kurumda çalışma süresi, haftalık çalışma saati, kas iskelet sistem rahatsızlık durumu 

ve rapor alma durumunun aile- iş yaşam çatışmasına etkisi olmadığı bulunmuştur (p>0.05) (Tablo 4). 

4. Sonuç ve Öneriler 

Hastanede çalışan yardımcı personelin kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının iş-aile çatışmasına 

etkisini saptamak amacı ile yapılan bu araştırmada: 

Hastanede çalışan yardımcı personellerin çoğunlukla 30-39 yaş gurubunda, erkek, evli, çocuk 

sahibi, ilköğretim mezunu, sağlığını algılama durumlarının iyi, düzenli egzersiz yapmadıkları, dahili 

servislerde çalıştıkları, kurumda 6-10 yıldır çalıştıkları, haftalık çalışma saatlerinin 40-50 saat olduğu, 

dinlenme zamanlarının oldukları, kas iskelet sistemi yakınmalarının olduğu görülmüştür. 

Araştırmaya katılan bireylerde son bir haftalık süreçte üst ekstremitelerde (boyun, sağ-sol omuz, 

sırt, sağ ve sol üst kol, bel, sağ-sol ön kol, sağ-sol el bilek) hissedilen ağrının sıklığı, şiddeti ve işe engel 

olma durumunun iş-aile yaşam çatışması üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. 
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Araştırmaya katılan bireylerde son bir haftalık süreçte alt ekstremitelerde (kalça, sağ-sol üst 

bacak, sağ-sol diz, sağ-sol alt bacak) hissedilen ağrının sıklığı, şiddeti ve işe engel olma durumunun iş-

aile yaşam çatışması üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. 

Araştırmada yaş, sağlığı algılama durumu, düzenli egzersiz yapma, haftalık çalışma saati ile iş-aile 

çatışması puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Literatüre 

bakıldığında, iş-aile yaşam çatışmasına yaş faktörünün etkisini araştıran bazı çalışmalarda ilerlemiş 

yaştaki bireylerin daha az oranda iş kaynaklı ve aile kaynaklı iş-aile çatışması yaşadığı görülmüştür. 

Grandey ve Cropanzano, profesörleri örneklem olarak seçtikleri çalışmada, yaşın ilerlemesi ile işten 

aileye yönelik meydana gelen çatışmada azalma olduğu görülmüştür. Araştırma yapan bireyler, 

profesörlerin yaşının ilerlemesi sonucunda gerek kıdem olarak gerekse tecrübe olarak iş alanında imkân 

olarak daha iyi olmaları nedeni ile çalışma hayatının ev hayatına engel teşkil etmediği sonucu elde 

edilmiştir (18). Giray ve Engin, çift-kariyerli ailelerde diğer bir ifade şekli ile eşlerin her ikisi de kariyer 

sahibi olan ailelerde yaşı küçük olan kadınların kendilerine göre ileri yaşta olan kadınlara göre daha 

fazla oranda işten aileye yönelik çatışma yaşadıkları saptanmıştır (19). Bu sonuçlardan farklı olarak 

Yıldırımalp, Öner ve Yenihan hemşirelerde yaş ilerledikçe iş-aile çatışması seviyesinde artma olduğunu 

görmüşlerdir. Araştırma yapan bireyler, genç yaşta olan iş görenlerin kariyer hayatlarının başında iş 

kaynaklı sorumluluklar ile baş etmede daha istekli olmaları nedeni ile iş aile çatışmasını daha az oranda 

algılamış olabileceklerini dile getirmişlerdir (20). 

Araştırmada kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile iş-aile yaşam çatışması puan ortalamaları 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. İsviçre’de 2007 yılında dört büyük 

şirketin 6091 çalışanı ile yapılan bir araştırmada, kas iskelet sistemi rahatsızlığının verdiği stresin iş-aile 

yaşam çatışmasına pozitif yönde etki ettiği saptanmıştır. İş-aile yaşam çatışmasının, kas iskelet sistemi 

rahatsızlığı için büyük fakat şimdiye kadar tanımlanmamış bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir (21). 

Almanya’da kronik kas iskelet rahatsızlığı olan 351 kadın çalışan ile yapılmış bir çalışmada kronik kas 

iskelet rahatsızlığının iş-aile çatışmasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak etki ettiği saptanmıştır (12).  

İngiltere’de ikamet eden, kas iskelet sistemi rahatsızlığı tanısı almış 809 kişi ile yapılmış bir çalışmada 

durumları nedeniyle iş güvenliği konusunda endişe yaşadıkları, kendilerini iyi hissetmemelerine rağmen 

işe gitmeye karar verdikleri görülmüştür. Bu durum sonucunda rahatsızlıklarının daha da ilerlediği ve iş 

kaybı endişelerinin arttığı görülmüştür. Bu durumun yayılma etkisi yaparak aileye de yansıdığı 

görülmüştür (22). 

Araştırmada cinsiyet, düzenli egzersiz yapma, dinlenme zamanı olma durumunu ile aile-iş 

çatışması puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. 

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

 Sağlıklı bir yaşam için çalışanlara düzenli egzersizin önemi anlatılmalı, çalışanlar 

düzenli olarak egzersiz yapmaya teşvik edilmelidir. 

 Çalışanların sistemsel olarak da (solunum, kas-iskelet sistemi vb. ) rutin sağlık 

kontrolleri yapılmalıdır. 

 Çalışan bireyler ve aileleri bir bütün olarak değerlendirilmeli, çalışma saatlerinin 

ayarlanmasında aile faktörü de göz önünde bulundurulmalıdır. 

 İş-aile çatışması konusunda farkındalık oluşturulmalı, çözüm odaklı yaklaşımlarda 

bulunulmalıdır. Bu konularda belediyelerin düzenlediği etkinliklere/ farklı uğraşı 

alanlarına (el sanatları, boyama, müzik vb. kurslar) katılım sağlanabilir.  
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 Hastanede çalışan yardımcı personellerin kas iskelet sistemi yakınmalarının iş-aile 

yaşam çatışmasına etkisini inceleyen daha büyük örneklem gruplarıyla benzer 

çalışmalar yapılması konusunda önerilerde bulunabilir. 
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Abstract: Postoperative pain is defined as pain due to trauma occurring in tissue after surgical 

procedure. In postoperative pain management, first of all, interventions for acute pain should be 
applied. If postoperative pain lasts more than 3 months, it is characterized as chronic postoperative 

pain. Postoperative pain can be seen after minor surgery as seen after major surgery. The nurse is one 

of the most important health professionals in effective pain management. It is one of the health workers 
who will make the best diagnosis of pain when considering the time spent with the patient. It is 

important to have adequate equipment for effective pain management, to follow up current information, 
to choose the most appropriate method for the patient.  

It is important to have adequate equipment for effective pain management, to follow up current 

information, to choose the most appropriate method for the patient. 

 

Keywords: postoperative pain, pain management, nurse, acute, cronic 
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  Özet Postoperatif ağrı; cerrahi işlem sonrası dokuda meydana gelen travmaya bağlı oluşan ağrı 

olarak tanımlanmaktadır. Postoperatif ağrı yönetiminde; öncelikle akut ağrı için yapılan girişimler 

uygulanmalıdır. Postoperatif ağrı 3 aydan daha fazla sürer ise kronik postoperatif ağrı olarak 

nitelendirilir. Postoperatif ağrı büyük cerrahi girişimler sonrasında görüldüğü gibi küçük cerrahi 

girişimlerden sonrada görülebilmektedir. Hemşire etkili ağrı yönetiminin en önemli sağlık 

profesyonellerindendir. Hastayla geçirilen vakitte göz önüne alındığında ağrı tanılamasını en iyi 

yapacak sağlık çalışanlarındandır. Etkili ağrı yönetimi için yeterli donanıma sahip olmak, güncel 

bilgileri takip etmek, hasta için en uygun yöntemi seçebilmek önemlidir.  

İyi bir ağrı yönetimi hastanın yaşam kalitesini arttıcak, aynı zamanda oluşabilecek komplikasyonları 

engelleyip hastanede kalış süresinin en aza inmesini sağlayacaktır.   

 

Anahtar Kelimeler: postoperatif ağrı, ağrı yönetimi, hemşire, akut, kronik 

1. Giriş 

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Birliği; “vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan doku 

harabiyetine bağlı olan veya olmayan, kişinin geçmişteki deneyimleriyle ilgili, hoş olmayan emosyonel 
duyumu ağrı” tanımlamaktadır [1]. 

Postoperatif ağrı; cerrahi girişim ile başlayıp, zamanla düşüş gösteren ve doku onarımıyla birlikte 

son bulan akut ağrı olarak tanımlanırken, kişinin yaşam kalitesini negatif etkileyip, günlük yaşam 

aktivitelerini kendi başına yapmasını engelleyen, yalnızca ağrıyı yaşayan tarafından tanımlanabilen, 

cerrahi işlem sonrasında yaygın görülen en beklendik sonuçlardan biridir [2-3]. Postoperatif ağrı, başta 

toraks, üst batın cerrahisi ve kanserlerde yapılan radikal cerrahi işlemler gibi büyük ameliyatlar 

sonrasında kontrolü zor, solunum, dolaşım, endokrin, bağışıklık, sindirim, kas ve iskelet sisteminde 

oluşturacağı değişiklikler sebebiyle hastanın rahatını etkileyen, morbidite ve mortalite rakamlarını 

yükselten ciddi bir problemdir [4]. 

Preoperatif süreçteki hazırlıklar, uygulanan anestezik ilaçlar ve yöntemler, ameliyatın tipi, bölgesi 

ve ne kadar sürdüğü, kesinin çeşidi, ameliyatın oluşturduğu doku hasarının boyutu, hastanın fizyolojik, 

psikolojik yapısı ve yapılan ilaç hazırlığı, postoperatif komplikasyonlar ve bu dönemdeki bakımın 

niteliği, hastanın fiziksel güçsüzlüğü, ağrı ve korku gibi etkenler postoperatif ağrı sebepleri olarak 

sıralanabilmektedir [2-5]. Çalışmalarda, postoperatif dönemde hastaların %70'inin ağrıyı ciddi şekilde 

yaşadığını, Hollanda'da yapılan bir çalışmada bu oran %30-50, Türkiye'deki bir çalışma ise; %40-
95'inin postoperatif ağrı yaşadığı belirtilmiştir [6]. Almanya’da 2010 yılında 25 farklı hastanede 2252 

hasta ile yapılan retrospektif araştırmada postoperatif hastalarda dinlenme sırasında %29.5’i şiddetli 
ağrı ifade ederken aktivitede sırasında şiddetli ağrıyı  %50’den fazlası belirtmiştir [7]. 

 

2. Ağrının Sınıflandırılması 

Ağrı süresine göre; akut ve kronik ağrı, mekanizmasına göre; nöropatik, nosiseptif, psikojenik, 

deafferentasyon ve reaktif ağrı, kaynağına göre; somatik, sempatik ve visseral ağrı, duyu şekline göre 

ise; yanıcı, batıcı, kolik ve sızlama şeklinde ağrı olarak sınıflandırılmaktadır [6-8]. Postoperatif 

dönemde ilk hafta görülen nosiseptif ağrıya akut ağrı, bu ağrı kutanöz, derin somatik veya visseral 

yapılardan ortaya çıkabilir iken bir haftayı geçince uzamış ağrı, üç aydan daha fazla sürer ise kronik 

veya dirençli postoperatif ağrı olarak tanımlanmaktadır [4-6-10]. Akut postoperatif ağrının yetersiz 

kontrolü gecikmiş iyileşme ve taburculuğa, yaşam kalitesinde azalmaya, olası kronik ağrı gelişimine, 

ilerleyen dönemlerde artan sağlık maliyetine neden olabilir [11]. Kronik postoperatif ağrı; 

amputasyon, kalça replasmanı gibi büyük cerrahi girişimler sonrası gelişebileceği gibi küçük cerrahi 
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girişimler sonrasında da oluşabilir. Genetik yatkınlık ya da cerrahi girişim esnasında oluşan sinir 

harrabiyeti ağrının kronikleşmesindeki neden olabileceği gibi psikososyal durumun, preoperatif veya 

akut postoperatif ağrı şiddeti ile ilişkili olabileceği ifade edilmektedir [4-10]. Yaklaşık dört hastadan 

biri, ameliyatı kronik ağrılarının nedeni olarak tanımlamaktadır. Hastaların koroner arter bypass 

cerrahisi sonrası 1/2.5’i, total diz artroplastisi sonrası 1/5’i, inguinal herni onarımı sonrası 1/6’sı ve 

sezaryen sonrası 1/10'u kronik ağrı tariflemiştir [12]. Avrupa’da yapılan bir çalışmada cerrahi 

hastaların %11.8’inin ameliyattan 12 ay sonra orta ve şiddetli kronik postoperatif ağrı şikayetleri 

olduğu belirtilmiştir [10].  

Ağrının dolaşım ve sindirim sistemine zarar verdiği, üriner sistem işlevinde bozulmalara, kas 

metabolizmasında ve işlevinde hasarlara, noröendokrin ve metabolik birçok patofizyolojik 

değişiklikler yarattığı, tüm bu değişiklikler taburculuk sürecinin uzamasına, bakım maliyetinde artışa, 

yaşam kalitesinde kötüleşmeyle birlikte hasta memnuniyetinin düşüşüne neden olduğu belirtilmektedir 

[13]. The Joint Commission ve Dünya Sağlık Örgütü; birçok ulusal meslek örgütü ve kuruluş ile 

birlikte, ağrı yönetiminin hasta bakımının önemli bir yönü olduğunu kabul etmiştir [14]. 

3. Ağrı Yönetiminde Kullanılan Yöntemler 

Sağlık alanındaki ilerlemelere ve ağrı yönetiminin öneminin anlaşılmasına rağmen, ağrı kontrolü 

yapılamamakta ve üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra insanları sağlık hizmeti almaya iten 

ciddi semptomlardan biri olarak kalmaya devam etmektedir [15]. Amerikan Anesteziyoloji Topluluğu 

(American Society of Anesthesiologists); sağlık personellerinin eğitimi, tüm ameliyat süreçlerinde ağrı 

yönetiminin iyi planlanması, farmakolojik ve non farmakolojik yöntemlerin kullanımı,  klinik politika 

ve süreçlerin organize edilmesi ve hasta tedavisinin devamının ayaktan yapılabilmesi ameliyat sonrası 

etkili ve güvenli ağrı yönetiminin yapılmasıyla mümkün olabileceğini ifade etmiştir [16]. 

Postoperatif ağrı yönetiminde; intramusküler, intravenöz, subkutan, oral, transmukozal, 

transdermal, intranazal, bukkal, rektal olarak analjezik sistemik uygulama, periferik ağrı reseptörleri 

ve periferik sinit blokajı, epidural, spinal, kombine spinoepidural santral blokajlar, hasta kontrollü 

analjezi, hiperstimülasyon analjezisi, transkütan sinir stimülasyonu, akupunktur gibi stimülasyon 

yöntemleri kullanılabilmektedir [9]. Non farmakolojik yöntemler ise;  masaj, sıcak-soğuk uygulama, 

pozisyon verme, meditasyon, dikkat dağıtma, vibrasyon, transkütan elektriksel sinir stimülasyonu 

(TENS) uygulaması, müzik dinletme, ödemi azaltıcı girişimler, kol-bacak egzersizleri, derin solunum 

egzersizleri kullanılmaktadır [16].  

Hastanın durumu, hissettiği ağrının ne kadar sürdüğü ve şiddeti, yapılan cerrahi işlemin türü ve 

bölgesi, sağlık kuruluşunun personel ve teknik donanımının yanında seçilecek yöntemin hastada 

oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak ağrı yönetimi için en uygun farmakolojik ve 

nonfarmakolojik yöntem kullanılmalıdır [9-17]. 

 
4. Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Rolleri 

Uluslararası çalışmalar hemşirelerin hastanede kaldıkları süre boyunca hastalarla daha fazla vakit 

geçirdikleri için hastalarda çeşitli ağrı belirtilerini ilk anlayanlar olduğunu bildirmiştir [7]. Sağlık 
profesyonelleri tarafından etkili ağrı yönetiminde güncel bilgi ve uygulama entegrasyonu eksikliği 

olursa günden güne hasta gereksiz fiziksel, psikolojik ve duygusal sonuçlarla karşı karşıya kalır [14]. 

Cerrahi girişim sonrası oluşan doku hasarı sistemleri etkileyip reaksiyon olarak ağrıyı meydana 

getirmektedir. Kontrol edilmeyen ağrı beraberinde kas spazmları, bastırılmış etkili öksürüğe senkonder 

gelişen pulmoner komplikasyonlarla; pnömoni riski beraberinde etkili sekresyon temizliğinin 

yapılamaması, yine şiddetli ağrıya bağlı erken dönemde hastanın ayağa kalkmasının sağlanamaması ve 

hareketsizlik sonucunda venöz tromboemboli riskini yükseltmektedir [18]. Tüm bu riskler göz önüne 

alındığında, sağlık sisteminin önemli bir bölümü olan hemşirelik bakım uygulamaları, hasta için en 

doğru kararı vermeyi ve verilen kararın sorumluluğunu üstlenmeyi gerektirmektedir [19]. Hastalarda 

cerrahi işlem sonrası enfeksiyon görülmesi, bağışıklık sisteminin baskılanması, yara yeri 

iyileşmesindeki gecikmeler gibi olumsuzluklar etkisiz ağrı yönetiminin sonuçlarından olabilir [3].  

Etkili ağrı yönetiminde; tedavisi güç kronik ağrı oluşumunu ve komplikasyonları önleme, acıyı 

azaltma ve iyileşmeyi hızlandırmak açısından hemşirelik bakımı önemli bir noktadır [17]. Yeterli ağrı 
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yönetimi daha erken hareketliliği artırır ve ileus, idrar retansiyonu ve miyokard enfarktüsü 

komplikasyonlarını azaltır [14]. 

Hemşire ağrıyı tanılayarak, ilaç tedavisinin yanında non farmakolojik yöntemler belirleyip 

uygulayan,  ağrı yönetiminde öğretim stratejileri belirleyip bu stratejilerin etkinliğini 

değerlendirmekten sorumlu sağlık profesyonelidir. Ağrı yönetiminde hemşireler için engel teşkil 

edebilecek durumların çoğu direkt çalışma koşulları (fazla iş yükü, yeterli sağlık personelinin 

olmaması) ile ilişkiliyken bilgi eksikliği, tedavi rehberlerine uymama, yan etkileri nedeniyle ilaçların 

reddedilmesi, hastaların ağrılarını bildirmemesi ve ilaçlara karşı bağımlılık korkusu olarak sayılabilir 

[6]. 

 Ağrı değerlendirmede ölçeklerin kullanılması sağlık profesyonelleri ile hasta arasında farklı 

yorum oluşumunun engellemesinin yanında sayı veya kelimeler ile ağrı ifadesine ve 

değerlendirmesine objektif bir yaklaşım getirmektedir. Ağrı ölçekleri tek boyutlu ve çok boyutlu ağrı 

ölçekleri olarak sınıflandırılmaktadır. Tek boyutlu ağrı ölçekleri olarak; sözel kategori ölçeği, sayısal 

ölçekler, görsel kıyaslama ölçeği ve Burford ağrı termometresi kullanılırken çok boyutlu ölçek olarak 
en çok kullanılan;  Mc Gill ağrı formu iken Westhaven-Yale çok boyutlu ağrı envanteri ve ağrı 

günlüğü kronik ağrısı olan hastalarda kullanılmaktadır [5-9-13]. 

Yapılan bir çalışmada, doktor ve hemşirelerin %58’inin ağrı kontrolünü bilmedikleri ve 

hemşirelerin postoperatif ağrı değerlendirmesini etkili yapmadıkları, %81’inin ağrı ölçeği 

kullanmadığını fakat hastaların %75.4’ünün ağrı ölçeği kullanıldığında kendisini iyi ve güvende 

hissettiği, diğer bir çalışma; hemşirelerin %74’ünün ağrı kontrolünde farmakolojik yöntemleri 

kullandıkları ve %70’inin nonfarmakolojik yöntemler hakkında bilgi sahibi olduklarını, %65’inin ağrı 

tanılama formu kullanmadığını ve %53’ünün ağrı tanılaması için hasta ve yakınlarının sözel 

beyanlarını kullandıklarını ifade edilmiştir [15-16]. 

Etkili bir ağrı yönetimi hastanın sakinleşmesi, yaşam kalitesinin arttırılması, oluşabilecek yan 

etkilerin azaltılması ve yatış süresinin kısaltılması bakımından önemlidir [20]. Hastalara zamanında ve 

etkili verilen ağrı kontrolü eğitiminin de kaygıyı hafiflettiği, konfor düzeyini, zihinsel tutumu 

geliştirdiği ve hastanede kalış süresini azalttığını göstermektedir [7]. Ameliyat geçirmiş bir hasta için 

postoperatif ağrı istenmeyen bir deneyimdir [21]. Dindirilemeyen ağrının, korku, anksiyete, öfke ve 

ilerleyen dönemlerde depresyon gibi psikolojik sorunlara neden olabileceği göz ardı edilmemelidir 

[22].  Yeterli ağrı yönetiminin faydaları; hastanede kalış süresinde kısalma, hastaneye geri dönüşlerde 

azalma, genel olarak erken iyileşme, düzelmiş yaşam kalitesi, artan verimlilik, hastalar ve sağlık 

sistemi için azalan maliyetleri içermektedir [14]. Etkili ağrı yönetiminin yapılabilmesi ve 

sürdürülmesinde hemşireler diğer sağlık profesyonellerine kıyasla hastalar ile daha fazla vakit 

geçirmeleri, birebir iletişim halinde olmaları, geçmiş ağrı öyküleri ve baş etme şekillerini bilmeleri 

nedeniyle ağrı kontrolünde önemli role sahiptirler [15-23]. 

Tüm bu durumlar göz önünde bulundurularak ameliyat sonrası ağrının oluşumu ve devamlılığını 

sağlayabilecek risk faktörleri ile ilgili yeterince bilgi edinilmesi, hastanın beden ve bilinç işlevlerinin 

bozulması gibi baskılanmamış nosiseptif uyarıcılar, artan hastane masrafları ve yöneticilerin 

karşılaşabileceği sorunların engellenmesine katkı sağlayacaktır [24].  

5. Sonuç ve Öneriler 

Cerrahi girişim sonrasında oluşan ağrının sağlık profesyonelleri tarafından etkili bir şekilde 

yönetilmesi önemlidir. Ağrı yönetimi ve ağrı tanılaması konularında verilecek eğitimler, tüm sağlık 

çalışanları, hasta ve hasta yakınları için yarar sağlayacaktır. 
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Women's health; it includes spiritual, social and physical well-being, and is determined by the 

social, political and economic dimension of life as well as physical. Women's health is affected 

by many factors such as psycho-social factors arising from family and society, individual health 

status of women, fertility behavior and quality of health services. Education, employment, 

gender role, excess children, very early or advanced and frequent births are some of these 

factors. Since the factors affecting health are numerous and varied, strategies and actions to 

promote health are also diverse and diverse. Therefore, the issue of health promotion concerns 

not only the health sector but also many sectors. Media is one of the most important of these 

sectors. Because of its great impact on societies, the impact of media is an important topic of 

discussion. Mass media or media with its commonly used name; There are various views on the 

processes through which the impacts on societies are realized and how they are realized. 

Media; It covers a wide range of mass media such as books, newspapers, magazines, radio, 

television, film, video and internet. In the use of the media, it is concluded that women apply 

this information when they reach useful information and that the media will be effective in 

improving health. The media, which is a part of our daily life, has many effects on the aesthetic 

appearance of the woman, nutrition, pregnancy and puerperium-breastfeeding. When the 

literature is examined, the researches about women are mostly related to how the woman uses 

the media as a spouse or mother and perceives the media. Today, it is discussed how much 

women have access to mass media, what their preferences are when they reach them, and how 

these preferences can be used effectively in improving women's health. Both health and media 

employees have important duties to promote the proper use of media, which can have 

significant impacts on the promotion of women's health, and to increase the quality and 

diversity of health news. 
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Özet: Kadın sağlığı; ruhsal, sosyal ve fiziksel iyiliği içermekte ve fiziksel olduğu kadar, hayatın 

sosyal, politik ve ekonomik boyutu tarafından da belirlenmektedir. Aile ve toplumdan 

kaynaklanan psiko-sosyal faktörler, kadının bireysel sağlık durumu, doğurganlık davranışı, 

sağlık hizmetlerinin kalitesi gibi pek çok faktörden kadın sağlığı etkilenmektedir. Eğitim, 

istihdam, toplumsal cinsiyet rolü, fazla çocuk, çok erken veya ileri yaşlarda ve sık aralıklarla 

doğum bu faktörlerden bazılarıdır. Sağlığı etkileyen faktörler çok ve çeşitli olduklarından 

dolayı, sağlığı geliştirmeye yönelik stratejiler ve eylemler de çok ve çeşitlidir. Bu sebeple, 

sağlığın geliştirilmesi konusu, yalnızca sağlık sektörünü değil, birçok sektörü 

ilgilendirmektedir. Medya da bu sektörlerin en önemlilerinden biridir. Toplumlar üzerindeki 

büyük etkisi nedeniyle, medyanın etkileri iletişimin önemli tartışma konularındandır. Kitle 

iletişim araçları ya da sık kullanılan adıyla medyanın; toplumlar üzerindeki etkilerinin hangi 

süreçlerden geçerek ne şekilde gerçekleştiği ve sonuçları konusunda çeşitli görüşler vardır. 

Medya; kitap, gazete, dergi, radyo, televizyon, film, video ve internet gibi çok geniş kitle iletişim 

araçlarını kapsamaktadır. Medyanın kullanımında ise kadınların yararlı bilgilere 

ulaştıklarında bu bilgileri uyguladıkları ve sağlığın geliştirilmesinde medyanın etkili olacağı 

sonucuna varılmıştır. Gündelik hayatımızın bir parçası olan medyanın kadının estetik 

görüntüsü, beslenmesi, gebelik ve lohusalık-emzirme, doğum şekli üzerine birçok etkisi vardır. 

Literatür incelendiğinde kadınlarla ilgili yapılmış olan araştırmalar çoğunlukla ailede kadının 

eş ya da anne olarak medyadan nasıl yararlandığı ve medyayı nasıl algıladığı konusuyla 

ilgilidir. Günümüzde kadınların kitle iletişim araçlarına ne kadar ulaşabildikleri, 

ulaştıklarında tercihlerinin neler olduğu ve bu tercihlerin kadın sağlığını geliştirmede nasıl 

etkili kullanılabilecekleri tartışılmaktadır. Kadın sağlığının geliştirilmesinde önemli etkileri 

olabilecek medyanın doğru şekilde kullanımın desteklenmesi, sağlık haberlerinin kalitesinin ve 

çeşitliliğinin artırılması konularında hem sağlık hem de medya çalışanlarına önemli görevler 

düşmektedir 

 
Anahtar sözcükler: kadın, sağlık, medya, ebelik, hemşirelik 
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1. Giriş 

Geçmişten günümüze kadar kadınlar her toplumda sağlık sorunlarıyla dikkat çeken bir nüfus 

grubu olmuşlardır. Toplumların gelişmişlik düzeyine göre sağlık sorunlarının niteliği ve yoğunluğu 

farklılaşmaktadır. Bunun gibi sorunlara bakış ve sorunların aşılmasına yönelik adımlar da çeşitlilik 

göstermektedir. Öte yandan kadınların kendi sağlık sorunlarını algılayışları ve bu doğrultuda çözüm 

arayışları da farklı olmaktadır. Sağlığı etkileyen faktörler çok ve çeşitli oldukları için, sağlığı 

geliştirmeye yönelik stratejiler ve eylemler de çok ve çeşitlidir. Bu nedenle, sağlığın geliştirilmesi 

konusu, yalnızca sağlık sektörünü değil, birçok sektörü ilgilendirmektedir. Bu sektörlerin en 

önemlilerinden biri de medyadır ve medya, her eğitim düzeyindeki kadını etkileyebilmektedir [1,2,3]. 

Türk Dil Kurumu medyayı, büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad ve iletişim 

ortamı, iletişim araçları, kitle iletişim araçlarının tümü olarak tanımlamaktadır [4]. Medya; kitap, gazete, 

dergi, radyo, televizyon, film, video ve internet gibi çok geniş kitle iletişim araçlarını kapsamaktadır. 

Bu kitle iletişim araçları içerisinde en yenisi ve en hızlı gelişme göstereni ise hiç şüphesiz ki internettir. 

Son dönemlerde “Facebook, YouTube, Twitter” gibi sosyal medya adıyla tanımlanan internet tabanlı 

paylaşım siteleri, geleceğin en popüler kitle iletişim aracı olarak görülmektedir. 

Facebook, dijital tabanlı video ve MP3 gibi müzik çalar ve akıllı cep telefonların hızla artmasına 

rağmen, televizyonun günümüzün hala en etkin ve en yaygın kitle iletişim aracının olduğunu 

söyleyebiliriz [3]. Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) “Televizyon İzleme Eğilimleri-2012” 

konusunda yaptığı çalışmaya göre; ülkemizde evlerin %60.8’inde bir, %31’inde iki adet televizyon 

bulunmaktadır [5]. Yine bu araştırmaya göre hafta içi günlük televizyon izleme süresi toplam 4 saate 

yakındır. RTÜK’ün yaptığı araştırmaya göre hafta içi en fazla sürede televizyon izleme oranları 

mesleklere göre sırasıyla; emeklilerde, ev hanımlarında, işsiz olanlarda ve iş yeri sahibi / ortağı olanlarda 

olduğu ve günün en fazla 21-24 (%70.2) ila 18-21 (%57.1) saatleri arasında izlendiği belirtilmektedir 

[5]. Televizyonun bu en yoğun izlendiği saatlerde; sağlığı koruyan ve yükselten programların (örn: 

sağlıklı beslenme, sigarayla mücadele, aile içi iletişim) yapılması, toplum sağlığını korumak adına temel 

bir gerekliliktir. 

Medyanın birçok kuvvetli yönleri vardır. Çok sayıda kişiye ulaşabilme potansiyelinin olması, 

elverişli, uygun ve genel olarak güvenilir bulunan bir bilgi kaynağı olması ve kampanyanın güvenilirlik 

algılamasını ve değerini yükseltici etki yapabilmesi kuvvetli yönlerindendir [6]. 

Medyada “sağlık konulu haberler” sağlığın insan yaşamındaki önemi nedeniyle büyük önem 

taşımaktadır. İnsanlar sağlıkla ilgili gelişme ve bilgileri büyük oranda medyadan öğrenir ve medyada 

insanların bu ilgisine karşılık verir. Her işlevi bir amaca dayanan medya en çok; çocuk ve ergenleri, 

yetişkin kadınları ve diğer önemli grupları (hastalar ve yaşlılar gibi) önemli biçimde etkilemektedir [7].

  

2. Medyanin Kadin Sağliği Üzerine Etkileri 

Medyanın kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesinde etkili olabilmesi için öncelikle 

bilinmesi gereken nokta kadınların ne tür kitle iletişim araçlarına ulaşabildikleri, ulaştıkları bu araçları 

ne sıklıkla ve hangi amaçla kullandığıdır. Televizyon, ülkemizde yetişkin kadınların sık kullandığı, kır-

kent arası farkın az olduğu medya araçlarından biridir [2]. 

İstanbul’da 488 kadın üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmada, sağlıkla ilgili programların ilk 

sırada izlendiği, bunu uyuşturucu, alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklara yönelik programların izlediğini 

saptanmıştır [2,8]. Sağlıkla ilgili programlardan etkilenenlerin, sağlıklarına daha çok özen gösterdikleri 

belirtilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, 327,144 kadının katıldığı, hormon tedavisi kullanımı ile 

ilgili haberlerin etkisini inceleyen bir araştırmada; eğitim düzeyi ve kır-kent yerleşimine göre; hormon 

tedavisi kullanımının kötü etkisi ile ilgili çıkan haberlerin hormon kullanımını etkilediği görülmüştür 

[9]. 

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan medyanın; kadının estetik görüntüsü, beslenmesi, 

gebelik ve lohusalık-emzirme, doğum şekli gibi birçok konu üzerine önemli etkileri vardır. 
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2.1. Estetik Görüntüsü Üzerine Etkisi 

 

Medya; siyasi, ekonomi, dini vb. birçok alanda olduğu gibi, kadının estetik algısı ve 

estetik girişimi üzerinde de önemli etkiye sahiptir [10]. Kadınlar, sıklıkla meme, burun, kalça 

ve karın bölgelerine estetik operasyon yaptırmaktadır ve birçok kadın estetik girişim 

uygulanmadan önce medyayı önemli bilgi kaynağı olarak kullanmaktadır. Literatürü 

incelediğimiz zaman, estetik ameliyatı olanların; rekonstrüktif (bozulan, işlevini yitiren yeri 

onarma) ameliyat olanlara göre, bilgi kaynağı olarak internet, basın ve televizyonu daha fazla 

oranda kullandığı görülmektedir [11]. 

Ulusal gazetelerin arşivleri incelendiğinde ise; diyet ve kozmetik bağlantılı haberlerin 

ve reklamların son yıllarda katlanarak arttığı karşımıza çıkmaktadır [3,12]. 

Kadınların estetik ürünleri uygulama ve cerrahi girişimleri kullanma nedenlerine 

baktığımızda; ana nedenlerin genç kalma, güzelleşme ve çekici olma olduğunu görmekteyiz. 

Medyanın bu uygulamalara sık yer vermesi, kadınlarda bu ögeye yönelik gereksinim isteğini 

doğurmaktadır. Bu gereksinimi karşılayan kadınlarda özgüven ve sosyalleşme olanağı artmakta 

ve kişi kendini ruhen ve bedenen daha pozitif hissetmektedir. Estetik operasyonun bireylerin 

duygusal profili üzerine etkisinin incelendiği bir çalışmada, operasyon sonrası bireylerin uyum 

sağlama ve duygu alış-verişi kapasitelerinin ameliyat öncesine ve kontrol grubuna kıyasla, daha 

olumlu yönde geliştiği bulunmuştur [13,14].  

Bazı mesleklerde, örneğin mankenlik gibi, mesleğin devamı için estetik görüntü önemli 

bir ölçüt olabilmektedir. Bu amaçla yapılan girişimler, kadınların kariyerini ve gelirini 

yükseltebilmektedir. 

Ayrıca medyanın sık yer verdiği bazı sağlık programları da kadının bilinçlenmesini 

sağlayarak, ruh ve beden sağlığını koruyup, geliştirebilmektedir. Medyanın önemli 

görevlerinden biri de, toplumda var olan sorunu görünür kılıp, bu soruna yönelik toplumda 

farkındalığın artmasını sağlamaktır. Örneğin; kadına yönelik şiddet ve kadın sünneti 

uygulamaları gibi olumsuz görüntülerin medyada görünür kılınması [3]. 

Medyanın olumlu olduğu kadar olumsuz yönleri de vardır. Kadını objeleştirilmiş nesne 

‘meta’ estetik unsuru olarak ya da cinsel magazin nesnesi gibi temsili özelliklerle 

gösterebilmektedir. Ayrıca, gücünü reklamlardan alan medya, reklamlar aracılığıyla yaptığı 

propagandalar da toplumda ideal kadın profili çizmektedir. Bu profil sonucunda; başlangıçta 

her biri farklı yapıda olmalarına rağmen, aynı tip estetik girişim sonucu tek tip (stereo tipik) 

kadın modeli oluşturulmaktadır. 

Medya, modanın temel taşıdır dolayısıyla estetik ilkeleri de etkiler. Her gelişme bir 

önceki yapıyı değişim içine sokacağından, insanların olaylara bakış açısı, eğlence ve tüketme 

tarzı büyük bir değişim sürecinden geçmektedir. Örneğin 1950’li yılların Türkiye’sinde kitle 

iletişim araçları çok azdı ve kilolu kadın; insanlarda ‘hoş, aranılan, beğenilen’ bir duygu 

yaratmaktaydı. Fakat günümüzde bu algı medyanın da etkisiyle zayıf, ince kadınlara yönelmiş 

durumdadır. Literatürde, adelösan dönemdeki kız ve erkek çocuklarının, zayıflama amaçlı 

diyete başlama kararında; medya ve magazinden etkilenme oranının çok yüksek olduğu 

belirtilmektedir [15,16,17]. 

Medya adelösan dönemdeki kız çocuklarında, kendine özgü bir model yaratmakta ve bu 

modelle kendini özdeştirmekte yani bu model gibi düşünüp, bu model gibi yaşam tarzını devam 

ettirmektedir. Kendisiyle özdeştirdiği bu modellere benzeme; anoreksiya nervoza, bulimia 

nervoza gibi yeme bozukluğu hastalıklarına sebep olmaktadır.  

Kitle iletişim araçlarının (özellikle internet ve televizyon) günlük kullanımının uzun 

sürede olması; sedanter ‘oturarak’ yaşama bağlı obez olma ve obeziteye bağlı kalp-damar 

hastalıkları riskini artırabilmektedir. 
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Son dönemlerde kadınlarda; hoş görünme, cazibeli olma, estetik olma, psikolojik olarak 

rahatlama adına online kıyafet alışverişleri çok sık yapılmaktadır. Hatta bu alışverişler ne yazık 

ki bilişsel bağımlılık haline dönüşmektedir. 

Medyada, reklamlarda kanıt değeri düşük veya kanıta dayalı olmayan ürün ve 

uygulamalara sık yer verilmesi kişide bu ürün / uygulamalara yönelik alım talebini 

artırabilecektir. Bireylerin yeterince bilinçli ve medyanın etik ve denetimli olmamasına bağlı 

yaşanılan bu durumlar, kadınlarımızın hem fiziksel sağlığını hem de ruhsal sağlığını olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir. 

2.2. Beslenme Üzerine Etkisi 

Ülkemizde bireylerin çoğunun yeterli ve dengeli beslenme bilgisinden yoksun olduğu 

bilinmektedir. Ailelerdeki beslenme hataları, evde beslenmeden sorumlu olan kadının eğitim 

düzeyi ile paralellik göstermektedir. Eğitim düzeyi yükseldikçe yanlış ve hatalı uygulamalar 

azalmakla, sağlık ve beslenmeye ilişkin bazı yararlı uygulama ve alışkanlıkların arttığı 

görülmektedir [18]. 

Medyanın kadınların beslenme davranışları üzerindeki etkisinin saptamak için yapılan 

bir çalışmada; kadınların medya araçlarından, sağlık ve beslenme ile ilgili yayınları takip etme 

sıklığı %91,2 olup, kadınların %92,1’i bu yayınların beslenme davranışlarında değişikliğe 

neden olduğunu belirtilmiştir. Aynı çalışmada medyanın etkisi ile değiştirilen ilk üç davranış 

sırası ile; su (%17,6), meyve-sebze (%16,6) ve zeytinyağı (%12) tüketiminin artmasıdır [19]. 

 

2.3. Gebelik ve Lohusalık-Emzirme Üzerine Etkisi 

Medya gebelik, lohusalık ve emzirme vb. dönemde bulunan kadınları da önemli ölçüde 

etkilemektedir. Hatta günümüzde iyi ebeveyn olabilmek için farklı kanallardan destek 

alabilmenin tek yolu medya olarak görülmektedir [24]. 

Gebelik gibi hayatın en hassas döneminde anne adayları bebeklerinin sağlığı ve kendi 

sağlıkları için merak ettiklerini bu ortamlarda araştırıp, başkalarının deneyim ve önerilerini 

dikkate almaktadır. Ağustos 2017 tarihinde gebe beslenmesi konusunda internet üzerinde arama 

motorlarından birinde (Google) yapılan araştırmada 1.350.000 sonuç bulunması ne kadar 

popüler olduğunu anlatmaya yeterlidir. Sosyal medya içerikleri incelendiğinde faydalı, sorulara 

bilimsel ve doğru yanıtlar veren resmi ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında faaliyet 

gösteren birçok kaynak yer almaktadır [20]. 

 Doğum öncesinde anne adaylarının emzirme ve anne sütüyle ilgili bilgilendirilmeleri 

konusunda önemli kaynaklardan biri medyadır. Bunların yanı sıra medyada emzirmenin normal 

ve en doğal yol olduğunu söylerken, ikinci alternatif olarak sunulan mamaların pratik yönleri 

ve üstünlüklerini vurgulayarak sürdürdükleri reklam kampanyaları ile ticari başarılara 

ulaşmaktadırlar. 87 ebeveyn dergisinde bebek besleme ilanları incelendiği bir çalışmada kaşık 

ya da biberonla besleme reklamlarının sıklığı arttıkça emzirme oranlarının azalma eğiliminde 

olduğu tespit edilmiştir [20,21,22]. 

Kitle iletişim araçlarının emzirme ve ek gıda bilgi ve uygulamaları üzerine etkisini 

değerlendirmek amacıyla yapılan çalışma sonucunda eğitim sonrası kadınların emzirmeyle 

ilgili bilgi düzeylerinin %100 oranında arttığı saptanmıştır. Emziren annelerin emzirme 

bilgilerini sosyal medyadan ne derece edindiği ve diğer bilgi kaynaklarının ne olduğunu 

belirlemek amacıyla yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; araştırmaya katılım gösteren emziren 

annelerin emzirmeye ilişkin bilgilerini sırasıyla sosyal medyadan, aile ve arkadaşlardan, ebe-

hemşire ve hekimlerden sağladığı ortaya çıkmıştır. Buna göre sosyal medya emziren anneler 

için önemli bir kaynaktır. Bu noktada medya; emzirme konusundaki yanlış bilgilerin 
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düzeltilmesi ve anne sütünün faydaları konusunda annelerin bilgilendirilmesi açısından etkin 

bir araç olarak kullanılabilir [21,23]. 

2.4. Doğum Şekli Üzerine Etkisi 

Doğum, anne ve baba adayları için özel bir olaydır. Ebeveynlerin, gebelik sürecinde 

başlayan medyaya ilgisi doğum sonrasında da hatta doğum anında bile devam etmektedir. 

Doğurganlık çağındaki kadınların “doğum şekli tercihinde”; aile, arkadaş dışında, internet ve 

gazetelerde yer alan doğum hikayeleri ve fotoğrafları, görsel medyada gösterilen ağrılı doğum 

sahneleri de önemli rol oynamaktadır [24,25]. 

Son araştırmalar medyanın doğumu doğallıktan ziyade tıbbileştirdiğini ve yetersiz 

temsil edilen vajinal doğumun riskli olduğunu gösterdiğini ortaya koymuştur. Kanada’lı 

kadınların doğum hakkındaki bilgileri nasıl edindiklerinin araştırıldığı bir çalışmada, gebelik 

ve doğum tutumlarının medya tarafından şekillendirildiği genç kadınların, doğum korkusunun 

1,5 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir [25,26,27]. 

Kanadadaki kadınların doğum korkusu ve doğum tercihleri üzerine 3680 kişi üzerinde 

yapılan başka bir çalışmada gebelik ve doğumla ilgili bilgileri medyadan edinen kadınların 

doğum korkusu ve sezaryen doğum tercihlerinin daha fazla olduğu saptanmıştır [28]. 

ABD’de doğumun gösterildiği 85 televizyon programının incelendiği bir çalışmada 

kadınların tıbbi müdahale olmadan doğum yapamayacakları gösterilmiştir. İngiltere’de vajinal 

doğum yapan manken kadınlar; medyada sözlü ve yazılı mesaj vererek, vajinal doğumun 

yaygınlaştırılmasına katkı vermektedir [7,29]. 

3. Medyanın Kadın Sağlığı Üzerine Etkisinde Ebe/Hemşirenin Rolü  

Ebe/Hemşirenin hizmet verdiği kitlenin çoğunluğunu kadındır ve kadın sağlığının 

korunması ve geliştirilmesinde ebe/hemşire kilit meslek üyesidir. Ebe/Hemşire, öncelikle 

medyanın etkileri konusunda kendi farkındalığını artırmalı ve daha sonra eğitici, savunucu, 

bakım verici, araştırıcı, liderlik ve danışmanlık rolleriyle kadınları bu konuda 

bilinçlendirmelidir.  

Kadının medya konusunda bilinçlenmesi medya-okuryazarlığı eğitimi ile etkin 

olabilecektir. Bilindiği gibi ülkemizde, 2006 yılından bu yana öğrencilere, ailelere medya 

okuryazarlığı konusunda eğitim verilmektedir. Ebe/Hemşire, medyatik kanalları kullanarak, 

kadının medya okuryazarlığı konusunda eğitim almasını sağlamalıdır. Medya okuryazarlığı 

eğitimi alan kadın, medyada yer alan herhangi bir estetik reklam, ürün, uygulama vb. 

durumlarında, o nesneyi çift yönlü sorgulayarak, bilinçli seçim yapabilecektir. 

Ebe/Hemşire, medyada kadını tekelleştiren (cinsiyet nedenli) programlara yönelik 

kadını bilinçlendirmeli, gerekli durumlarda şikâyet edebileceği kurum ve kuruluşları ona 

tanıtmalıdır. Örneğin; RTÜK, Medya İzlem Grubu gibi. 

Ebe/Hemşire, medyada bizzat yer alarak, medyadaki kendi mesleki boşluğunu 

doldurmalıdır. Alanıyla ilgili programlarda mutlaka yer almalı ve kadının estetiğine olumlu 

katkı sağlayabilecek uygulamaları kanıt temelli verilerle meslektaşlarına ve topluma 

aktarmalıdır. 

Literatürde, postpartum dönemde doğru emzirme tekniğinin ve uygun sütyen 

kullanımının meme estetiğini; kegel egzersizlerinin pelvik taban kaslarını güçlendirerek üreme 

organlarının estetiğini koruduğu belirtilmektedir. Ebe/Hemşire, medyayı kullanarak, kadın 

estetiğine yarar sağlayan bu tür uygulamaların; kadınlar ve ebeler tarafından kullanımının 

yaygınlaşmasını sağlamalıdır. 

Ebe/Hemşire, medyada doğal doğum konusunda etkili kampanyalar oluşturarak, normal 

doğumun kadının estetiği üzerine olumlu katkısına dikkat çekmelidir. İngiltere başta olmak 
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üzere birçok ülkedeki ebelerin düzenlediği normal doğum kampanyalarında normal doğumun; 

emzirme ve mobilizasyona erken başlama etkisiyle postpartum iyileşmenin kısa sürede 

sağlandığına ve kadının fazla kilolarından daha hızlı kurtulup arzuladığı estetik görünüme daha 

erken kavuşabileceğine vurgu yapılmaktadır [3]. 

Emzirme desteğinin emzirme üzerine olan olumlu etkilerinin önce kendilerine, sonra 

eşlerine ve ailelerine, nihayetinde tüm topluma anlatılması için girişimlerin yapılması, 

özendirici çalışmaların yazılı ve görsel medyada sık sık gündeme getirilmesi [30]. 

Kitle iletişim araçlarıyla; pozitif doğum hikayelerine, vajinal doğumun faydalarına, 

doğum öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerine yer verilerek DSÖ’nün ivedilikle önerdiği 

vajinal doğumların artırılmasında bir diğer ifadeyle sezaryenle doğumların azaltılmasında, 

medyanın olumlu gücü kullanılmalıdır [7]. 

4. Kaynaklar 

[1] Aktaş, AM., “Türkiye’de kadın sağlığını etkileyen sosyo-ekonomik faktörler ve yoksulluk”, Aile 

ve Toplum Eğitim-Kültür Ve Araştırma Dergisi, Vol.3(12),2007. 

[2] Özbaş, S., Özkan, S., “Kadın Sağlığını Geliştirmede Medyanın Kullanımı ve Etkisi”, TAF 

Preventive Medicine Bulletin, vol: 9(5),2010. 

[3] Aktaş, S., “Medyanın Kadın Estetiği Üzerine Etkileri ve Ebenin Rolü”, Journal of Anatolia 

Nursing and Health Sciences, vol: 17(3),2014. 

[4] Türk Dil Kurumu (TDK), http://sozluk.gov.tr/ 

[5] Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), “Televizyon İzleme Eğilimleri- 2012”, Mart 2013, 

https://www.rtuk.gov.tr/rtuk-kamuoyu-arastirmalari/3890/5232/televizyon-izleme-egilimleri-

arastirmasi-3-2013.html 

[6] Güler, Ç, “Kitle İletişim Araçları ve Sağlık”, Toplum Hekimliği Bülteni, Vol.25(1), 2006. 

[7] Aktaş, S., Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesinde Medyanın Etkisi: Sağlığı Koruma ve 

Geliştirme (Ed. C. Demirbağ), Göktuğ Yayıncılık, Ankara,2016. 

[8] Hill& Knowlton Communications GmbH, Co. KG., “Anne ve yeni doğan sağlığı konularında 

topluluk bilinci yaratmaya yönelik kitlesel iletişim kampanyası medya analiz raporu” Excel 

Comminications., Health Focus GmbH. Ankara. Anne Çocuk Eğitim Vakfı, pp.6-33,2007. 

[9] Haas, J., Miglioretti, D., “Average household exposure to newspaper coverage about the harmful 

effects of hormone therapy and population-based declines in hormone therapy use”, J Gen İntern 

Medicine, Vol.22(1), pp.68–73, 2007. 

[10] Oktay A., Popüler Kültürden TV Sömürgesine, İthaki Yayınları, pp.13-96, İstanbul, 2009. 

[11] Fındıkçıoğlu, K., Fındıkçıoğlu, F., Özmen, S., Çelebi, MC., “Kliniğimizde Yatarak Tedavi 

Gören Estetik ve Rekonstrüktif Hasta Profili”, Gazi Tıp Dergisi, vol.16 (2), pp.70-3,2005. 

[12] Odabaş, S., “Medyada Beden Politikalarının Temsili “Güzelliğin On Para Etmez Şu Estetik 

Cerrahlar Olmasa”, Kültür ve İletişim, vol.1(1), pp.53-72, 2008. 

[13] Mejia, JA., “Gluteal Reduction: A New Technique With Tightening, Lifting, and Reshaping 

Effects on the Buttocks”, Aesthetic Plast Surg., vol.36(3),pp.550-6, 2012. 

Oral Presentation / Full Text 386

http://sozluk.gov.tr/
https://www.rtuk.gov.tr/rtuk-kamuoyu-arastirmalari/3890/5232/televizyon-izleme-egilimleri-arastirmasi-3-2013.html
https://www.rtuk.gov.tr/rtuk-kamuoyu-arastirmalari/3890/5232/televizyon-izleme-egilimleri-arastirmasi-3-2013.html


International Health Sciences Conference (IHSC 2019)  

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

[14] Rubesa, G., Tic-Bacic. T., Svesko-Visentin, H., Bacic, G., “The İnfluence of Aesthetic 

Surgery on The Profile of Emotion”, Coll Antropol, vol.35(2), pp.51-55, 2011. 

[15] Hazar, M., “Sosyal Medya Bağımlılığı-Bir Alan Çalışması”, İletişim Kuram ve Araştırma 

Dergisi, vol.32(1), pp.151-176,2011. 

[16] Abrams, LS, Stormer, CC., “Sociocultural Variations in The Body Image Perceptions of 

Urban Adolescent Females”, J Youth and Adolesc, vol.31(6), pp.443-50,2002. 

[17] Örsel, S., Canpolat, IB., Akdemir, A., Özbay, MH., “Diyet Yapan ve Yapmayan Ergenlerin 

Kendilik Algısı, Beden İmajı ve Beden Kitle İndeksi Açısından Karşılaştırılması”, Türk 

Psikiyatri Dergisi, vol.15(1), pp.5-15,2004. 

[18] Oran, NT., Toz, H., Küçük, T., Uçar, V., “Medyanın Kadınların Beslenme Alışkanlıkları, 

Besin Seçimi ve Tüketimi Üzerindeki Etkileri”, Life Sciences, Vol.12(1), pp.1-13,2017. 

[19] Aksoydan, E., Kartal, B., Yılmaz, K., “Medya Kadınları Beslenme Konusunda Nasıl 

Etkiliyor?”, Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, vol.19(1), pp.1-5,2010. 

[20] Süleymanoğlu, M., Gebelerin beslenmesi üzerine medyanın etkisine ilişkin görüşlerin 

incelenmesi, Ph. D. thesis, Hemşirelik Anabilim Dalı, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 

Üsküdar Üniversitesi, İstanbul,2017. 

[21] Demirtaş, ZG, Çelik, R., “Emziren Annelerin Emzirme Bilgilerinin Kaynaklarının 

İncelenmesi: Instagram Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, vol.22(9), pp. 389-403, 2017. 

[22] Foss, KA., Southwell, BG., “Infant feeding and the media: the relationship between Parents' 

Magazine content and breastfeeding, 1972–2000”, International Breastfeeding Journal, vol.1(1), 

pp.10,2006. 

[23] Seksaria, SA., Sheth, MK., “Mass media campaign to improve infant and young child feeding 

practices amongst tribal mothers of Chikhli taluka, Gujarat” American International Journal of 

Research in Humanities, Arts and Social Sciences, pp.191, 2014. 

[24] Aktan, E., Kayış, HH.,“Sosyal Medya Ve Değişim: Bloglar Aracılığıyla Anneliğin Evrimi 

Üzerine Netnografik Bir Analiz”, Online Academic Journal of Information Technology, Vol: 

9(32), 2018. 

[25] Luce, A., Cash, M., Hundley, V., Cheyne, H., Teijlingen, EV., Angell, C.,“Is it realistic?” the 

portrayal of pregnancy and childbirth in the media”, BMC Pregnancy and Childbirth,vol.16(1), 

pp.1-2, 2016. 

[26] Petrovska, K., Sheehan, A.,Homer, CS.,“Media Representations of Breech Birth: A 

Prospective Analysis of Web‐Based News Reports”,Journal of Midwifery & Women’s 

Health, vol.62(4), pp.434-441,2017. 

[27] Stoll, K., & Hall, W., “Vicarious birth experiences and childbirth fear: does it matter how 

young canadian women learn about birth?”, The Journal of perinatal education, vol.22(4), 

pp.226,2013. 

Oral Presentation / Full Text 387



International Health Sciences Conference (IHSC 2019)  

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

[28] Stoll, K., Hall, W., Janssen, P., & Carty, E., “Why are young Canadians afraid of birth? A 

survey study of childbirth fear and birth preferences among Canadian University students”, 

Midwifery, vol.30(2), pp.220-226,2014 

[29] Morris, T., McInerney, K., “Media representations of pregnancy and childbirth: An analysis of 

reality television programs in the United States”. Birth, vol.37(2), pp.134-140,2010. 

[30] Kurnaz, D., Erken postpartum dönemde annelerin emzirmeye ilişkin tutum ve başarılarını 

etkileyen faktörler, Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 2014. 

 

Oral Presentation / Full Text 388



International Health Sciences Conference (IHSC 2019)  

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

CLASSIFYING CITIES IN TURKEY ACCORDING TO HUMAN RESOURCES FOR 

HEALTH INDCATORS USING CLUSTERING ANALYSIS 
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Purpose: Shortages of health force and unbalanced distribution human resources for health are the 

issues that World Health Organization has emphasized in recent years. The unbalanced distribution of 

health workforce is an issue that all countries around the World struggle with. Lack of health 

professionals in rural areas is a stubborn and global problem. The unbalanced distribution of health 

workforce is an issue that causes inequality not only in middle and low income countries but also in 

countries with high income. The purpose of this research is to examine and compare similarty and 

differences between 81 cities in Turkey by clustering analysis according to human resources for health 

indicators. 

Methods: The indicators for 2017 of all the provinces were examined and the differences between the 

clusters were assessed. The number of specialist, general practitioner, dentist,nurses,  midwife and 

other health personnel per capita are used as a human resources for health indicator in the study.   

Results and Conclusion: Cities were collected in 6 clusters by Ward method. All human resources for 

health indicators used were found to be significantly effective (p <0.05). As a result, the most 

disadvantaged clusters are 1. and 4.  that includes cities Hakkari, Muş, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Ağrı and 

Siirt in terms of the specialist, general practitioner, dentist, nurse, midwife and other health personnel 

per capita.    

 

Keywords: Health human resources, Cluster analysis 
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SAĞLIK İNSAN KAYNAKLARI GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN 

KÜMELEME ANALİZİ İLE SINIFLANDIRILMASI 
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Amaç: Sağlıkta insan kaynaklarının sayısal yetersizliği ve dengesiz dağılımı Dünya Sağlık Örgütü’nün 

son yıllarda üzerinde önemle durduğu konulardır. Dünyadaki tüm ülkelerin baş etmekte zorlandıkları 

bir konu sağlık çalışanlarının dengesiz dağılımıdır. Kırsal alanlarda sağlık insan kaynakları yetersizliği 

inatçı ve küresel bir sorundur. Dengesiz dağılım yüksek, orta ve düşük gelirli tüm ülkelerde sağlık 

hizmetlerinde hakkaniyetsizliğe neden olan bir konudur. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 81 ilin 

sağlık insan kaynaklarına ilişkin göstergelerin kümeleme analizi ile benzer ve farklı il guruplarının 

incelenerek karşılaştırılmasıdır.  

Yöntem: Türkiye’de tüm illerin 2017 yılına ait sağlık insan kaynakları göstergeleri incelenmiş ve 

kümelerin benzerlikleri değerlendirilmiştir. Sağlık insan kaynaklarına ilişkin olarak kullanılan 

göstergeler uzman hekim başına düşen nüfus, pratisyen başına düşen nüfus, diş hekimi başına düşen 

nüfus, hemşire başına düşen nüfus, ebe başına düşen nüfus ve diğer sağlık personeli başına düşen nüfus 

verileridir.  

Bulgular ve Sonuç: İller, Ward yöntemiyle 6 kümede toplanmışlardır. Kullanılan sağlık insan 

kaynakları göstergelerinin tamamının önemli düzeyde etkin olduğu görülmüştür (p<0,05). Sonuç 

olarak, uzman hekim, diş hekimi, hemşire, ebe ve diğer sağlık personeli başına düşen nüfusun açısından 

en dezavantajlı kümelerin Hakkari, Muş, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Ağrı ve Siirt illerinin bulunduğu, 1. ve 

4. kümeler olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar sözcükler: Sağlık insan kaynakları, Kümeleme analizi. 
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1. Giriş 

Sağlık sektörü gibi emek yoğun sektör olduğundan sağlık insan kaynakları sağlık hizmetleri 

açısından hayati öneme sahiptir. Sağlık insan kaynaklarının eğitim ve öğrenim sürecinin birçok meslek 

gurubuna göre daha uzundur. Kaliteli sağlık hizmeti sunumu  için insan kaynaklarının etkin olarak 

kullanılmasına özen gösterilmesi ve planlamanın iyi yapılması gerekmektedir [1]. 

Sağlıkta insan kaynaklarının sayısal yetersizliği ve dengesiz dağılımı Dünya Sağlık Örgütü’nün son 

yıllarda üzerinde önemle durduğu konulardır [2]. Dünyadaki tüm ülkeler sağlık çalışanlarının dengesiz 

dağılımı ile baş etmek zorundadırlar. Özellikle kırsal bölgelerde sağlık çalışanlarının yetersizliği inatçı 

ve küresel bir sorundur. Dengesiz dağılım yüksek, orta ve düşük gelirli tüm ülkelerde sağlık 

hizmetlerinde hakkaniyetsizliğe neden olan bir konudur [3]. Tüm ülkeler, kentsel ve sosyoekonomik 

düzeyi daha iyi olan yerlerde daha çok sağlık çalışanının istihdam edebildiğini göstermektedir  [4]. 

 İş gücü dağılımındaki dengesizlikler coğrafi (bölgelerarası, iller arası, il içi, kır-kent) ve hizmet 

düzeyleri (birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri) olmak üzere iki boyutta değerlendirilir. 

Türkiye’ de sağlık göstergeleri açısından iller ve bölgeler arasındaki farkların da sık sık 

değerlendirilmesi, sürdürülebilir bir önlem alma ve iyileştirme yapılabilmesi açısından fırsattır [5]. İller 

arasındaki sağlık göstergeleri açısından farklılıkların belirlenmesi, eksikliklerin, beklentilerin ortaya 

konması ve karşılanması, sorunlarının çözümü, sağlık planlamacılarına ve sağlık yöneticilerine yol 

göstericidir. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 81 ilin sağlık insan kaynaklarına ilişkin 

göstergelerin kümeleme analizi ile benzer ve farklı il guruplarının incelenerek karşılaştırılmasıdır.  

. 

2. Yöntem 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 81 ilin sağlık insan kaynaklarına ilişkin göstergelerin, 

kümeleme analizi ile benzer ve farklı il guruplarının incelenerek karşılaştırılmasıdır. Türkiye’de tüm 

illerin 2017 yılına ait sağlık insan kaynakları göstergeleri incelenmiş ve kümelerin benzerlikleri 

değerlendirilmiştir. Sağlık insan kaynakları göstergelere ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu’nun “ 

Sağlık Personelinin İllere Göre Dağılımı, 2017”  ile “Yıllara Göre İl Nüfusları, 2000-2018” 

tablolarından elde edilmiştir. Nüfusa göre oranlama yapılarak illere göre bir sağlık personeli başına 

düşen kişi sayısı incelenmiştir ve analiz yapılmıştır [6]. 

Araştırmada kullanılan 81 ile ait sağlık insan kaynakları değişkenleri aşağıda sıralanmıştır: 

X 1: Uzman hekim başına düşen nüfus 

X 2: Pratisyen başına düşen nüfus 

X 3: Diş hekimi başına düşen nüfus 

X 4: Hemşire başına düşen nüfus 

X 5: Ebe başına düşen nüfus 
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X 6: Diğer sağlık personeli başına düşen nüfus 

 

İllerin sınıflandırılmasında çok değişkenli istatistik yöntemlerden kümeleme analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Kümeleme analizi verilerin gruplara ayrılmasında kullanılan bir sınıflandırma 

yöntemidir. Yöntemin amacı, gruplanmamış verileri benzerliklerine göre sınıflandırmaktır. [7]. Kümeler 

kendi içlerinde homojenlik (benzerlik) taşırlarken, kümeler arasında heterojenlik (farklılık) ortaya 

çıkmaktadır [8]. Kümeleme analizinde ilk aşama, bir benzerlik veya uzaklık ölçüsünün seçilmesidir. 

Daha sonra kullanılacak kümeleme tekniğine belirlenir (hiyerarşik veya hiyerarşik olmayan). Üçüncü 

adımda seçilen teknik için kullanılacak olan kümeleme yöntemi türü (hiyerarşik kümeleme tekniğinde 

Ward’s  yöntemi gibi) seçilir. Son aşamada ise küme sayısı belirlenir ve belirlenen kümelerin 

yorumlanmasına geçilir. K-ortalama kümeleme yönteminin uygulanmasında küme sayısının araştırmacı 

tarafından belirlemesi gerekmektedir [5]. Çalışmamızda da K-ortalama kümeleme yöntemi 

kullanılmıştır. 

Bu çalışmada da birbirine benzer il gruplarını belirlemek amacıyla hiyerarşik kümeleme analizi 

kullanılmıştır. Kümeleme analizi yöntemi olarak literatürde sıklıkla tercih edilen hiyerarşik kümeleme 

yöntemlerinden Ward’s yöntemi kullanılmıştır. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi sonucunda, 

değişkenlerin kümeler itibari ile farklılığı belirlenmiştir. Analizler IBM SPSS Statistics 20 istatistik 

paket programında yapılmıştır. 

 

 

3. Bulgular 

3.1. Kümeleme Analizine İlişkin Bulgular 

 
Ward yöntemine ilişkin ağaç grafiği Şekil 1’de verilmiştir. Soldan sağa beşer birim arayla 

ölçeklendirilen ağaç grafiğinde birbirlerine en çok benzeyen iller en yakın mesafede bir araya 

gelmektdir. Uzaklık arttıkça benzerliğe bağlı olarak ilk oluşan kümeye yeni iller dâhil olur. Mesafe 25 

birime geldiğinde tek bir küme oluşmaktadır ve tüm iller bu küme içerisinde yer almaktadır Ağaç grafiği 

incelenmiş en uygun küme sayısının yaklaşık 0-5 aralığında ve altı olduğuna karar verilmiştir. 
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Şekil 1: Ward Metodu ile Oluşturulan Ağaç Grafiği 
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Türkiye’deki illerin sağlık insan kaynaklarına ilişkin göstergelerine göre 6 kümeye ayrılmasına 

karar verildikten sonra hiyerarşik olmayan kümeleme analizi yöntemlerinden K-ortalama kümeleme 

analizi yöntemi uygulanmıştır. K-ortalama kümeleme analizi sonucu oluşan küme üyelikleri Tablo 1’te 

verilmiştir. Bunun sonucunda birbirine en çok benzeyen iller 1 birimlik mesafede 6 kümeye ayrılmıştır. 

İllerin kümelere göre dağılımı Tablo 1’de ayrıntılı verilmiştir. 

Tablo 1.  İllerin 6 Kümeye Göre Dağılımı 

 

Kümeler İller İl Sayısı 

1.Küme Hakkari, Muş, Şanlıurfa, Van, Şırnak 5 

2.Küme Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Kars, Yozgat, Batman 6 

3.Küme Afyon, Artvin, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Kırşehir, Kütahya, 

Kahramanmaraş, Mardin, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Bartın, Iğdır, Kilis 

15 

4.Küme Ağrı, Siirt 2 

5.Küme Adana, Amasya, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, 

Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, 

Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Sivas, 

Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Karaman,  Ardahan, Yalova, 

Karabük, Osmaniye, Düzce  

35 

6.Küme Ankara, Antalya,  Aydın, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, 

Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Muğla, Samsun, Uşak, Tunceli, Kırıkkale,  

18 

 

 

Tablo 2’de uzman hekim başına düşen nüfusun en çok 1. kümede en az 6. Kümede olduğu 

görülmektedir. Pratisyen hekim başına düşen nüfusun en çok 1. kümede, en az ise 2. kümededir. Diş 

hekimi başına düşen nüfusun da en çok 4. kümede en az 6. kümededir. Hemşire ve ebe başına düşen 

nüfusun en çok 4. kümede en az yine 6. kümededir. Diğer sağlık personelleri toplamı başına düşen nüfus 

ise en çok yine 1. kümede en az ise 5. kümede olduğu gözlenmiştir.  Bu durumda sağlık personeli başına 

düşen nüfusun açısından en dezavantajlı kümelerin 1. ve 4. Kümeler olduğu söylenebilir.  1. kümede 

Hakkari, Muş, Şanlıurfa, Van, Şırnak illeri, 4. Kümede ise Ağrı ve Siirt iller olduğu. belirlenmiştir 

Tablo 2:  Son Küme Merkezleri 

 

Sağlık Personeli Başına Düşen 

Nüfus 

Kümeler 

1 2 3 4 5 6 

Uzman Hekim  2167 1602 1579 2062 1317 945 

Pratisyen Hekim  1953 1464 1586 1575 1571 1708 

Diş Hekimi  8739 7034 5191 11235 3789 2654 

Hemşire  673 494 510 647 470 442 

Ebe 2186 1302 1376 2110 1298 1212 

Diğer Sağlık Personeli Toplamı* 791 467 474 662 429 438 
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*Diğer sağlık personeli sayısına sayısına aşağıdaki branşlarda çalışan personeller dahil edildi; 

Ameliyat Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni, Biyolog, Çevre Sağlığı Teknisyeni, Çocuk Gelişimcisi, Diş 

Protez Teknisyeni, Diş Teknisyeni, Diyetisyen, Fizik Tedavi Teknisyeni, Fizikoterapist, Fiziyoterapist, 

İlk ve Acil Yardım Teknisyeni, İlk ve Acil Yardım Teknikeri, Kalp Akciğer Pompa Çalışma Teknisyeni, 

Laboratuvar Teknikeri, Laboratuvar Teknisyeni, Odyolog, Odyometri Teknikeri, Odyometri 

Teknisyeni, Ortopedi Teknisyeni, Patolojik Anatomi Teknisyeni, Perfüzyonik Pompa Teknisyeni, 

Protez Teknisyeni, Psikolog, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Savaş Memuru, Sağlık 

Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Sitopatoloji, Sosyal Çalışmacı, Tıbbi Sekreter, Tıbbi Teknolog, Toplum 

Sağlığı Teknisyeni dahil edilmiştir.  

 

 

Tablo 3’te verilen son küme merkezleri arasındaki uzaklıklara ilişkin çizelge incelendiğinde 

beşinci ve altıncı kümelerin birbirlerine en yakın kümeler (1205,271), dördüncü ve altıncı kümelerin ise 

birbirine en uzak kümeler (8706,224) olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 3. Son Küme Merkezleri Arasındaki Uzaklıklar 

 

Kümeler 1 2 3 4 5 6 

1 - 2094,093 3721,123 2531,690 5131,324 6300,907 

2 2094,093 - 1848,087 4311,727 3259,527 4436,617 

3 3721,123 1848,087 - 6111,705 1430,414 2624,457 

4 2531,690 4311,727 6111,705 - 7533,173 8706,224 

5 5131,324 3259,527 1430,414 7533,173 - 1205,271 

6 6300,907 4436,617 2624,457 8706,224 1205,271 - 

 

Tablo 4’te ANOVA sonuçlarına göre Türkiye’deki illerin kümelenmesinde kullanılan sağlık 

insan kaynaklarına ilişkin göstergelerinin hepsinin önemli rol oynadığı görülmektedir (p<0.05).  

 

Tablo 4: Kümeleme Analizi ANOVA Sonuçları 

 

Sağlık İnsan Kaynakları 

Göstergeleri 

F P 

Uzman Hekim 20,829 ,000 

Pratisyen Hekim 3,127 ,013 

Diş Hekimi 347,441 ,000 

Hemşire 7,786 ,000 

Diger 10,370 ,000 

Ebe 9,066 ,000 
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4. Sonuç 

Türkiye’deki birbirine en çok benzeyen iller 6 kümeye ayrılmıştır.  Çalışma bulgularına göre 

uzman hekim, pratisyen hekim ve diğer sağlık personeli başına nüfusun en yüksek olduğu 1. Kümedir. 

Hemşire, ebe ve diş hekimi başına nüfusun en yüksek olduğu küme ise 4. Kümedir. Bu durumda sağlık 

personeli başına düşen nüfusun açısından en dezavantajlı kümelerin 1. ve 4. Kümeler olduğu 

söylenebilir.  1. kümede Hakkari, Muş, Şanlıurfa, Van, Şırnak illeri, 4. Kümede ise Ağrı ve Siirt iller 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca küme merkezleri arasındaki uzaklıklara incelendiğinde beşinci ve altıncı 

kümelerin birbirlerine en yakın kümeler, dördüncü ve altıncı kümelerin ise birbirine en uzak kümeler 

olduğu görülmektedir. Yani sağlık personeli başına nüfus en yüksek olduğu küme 4.  ve en düşük olduğu 

küme ise 6. kümedir. Sağlık personeli başıne düşen nüfusun en çoktan en aza doğru sıralama 

yapıldığında 4., 1.,2., 3.,5. ve 6. küme olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte Türkiye’deki illerin 

kümelenmesinde kullanılan sağlık insan kaynaklarına ilişkin kullanılan uzman hekim, pratisyen hekim, 

diş hekimi, hemşire, ebe ve diğer sağlık personeli başına düşen nüfus göstergelerinin hepsinin önemli 

rol oynadığı görülmektedir (p<0.05). 

 

Sağlık insan kaynaklarının dengesizliği Sağlık Bakanlığının üzerinde çalıştığı önemli 

konulardandır Sağlık Bakanlığı az gelişmiş bölgelerde yaşanan sağlık personeli sıkıntısını 

gidermek amacı ile teşvik edici sözleşmeli personel istihdamı uygulamasını başlatılmıştır. 

Hekimler için sözleşmeli ve ilave ücret politikalarıyla sağlık personelinin az olduğu bölgelerde 

istihdam gerçekleştirmeye çalışılmış ancak istenen başarı elde edilemeyince Devlet Hizmeti 

Yükümlülüğü (zorunlu hizmet uygulamasına) yürürlüğe konmuştur. 5371 sayılı ve kabul tarihi 

21.6.2005 olan kanun ile tıp fakültesinden mezun hekimler gidilecek bölgenin gelişmişlik 

düzeyine göre 300 günden başlayarak 600 iş günü devlet hizmeti yükümlülük sürelerine tabi 

olmuşlardır. Ayrıca, 4/B’li sözleşmeli personel alımı, doğrudan sözleşmeli personel alımı, vekil 

hemşire ve ebe alımı gibi uygulamalar başlatılmıştır. Sözleşmeli personel kadrosunun içinde 

hemşire, acil tıp teknisyeni ve ebeler yer almaktadır [10]. Dengesizlik sorununa tam anlamıyla 

bir çözüm getirilememiş olsa da kırsaldaki hekim ihtiyacını sağlamada büyük yol kat edilmiştir. 

Ancak, kırsal bölgelerdeki açığı kapatmak amacıyla başlatılan bu uygulama hizmet kalitesi ve 

sağlık insan kaynaklarının iş doyumu ve motivasyonu ile ilgili sorunlar yaratmıştır [11].  

Yapılan çalışmalar Türkiye’de sağlık insan gücündeki dengesiz coğrafi dağılımında  kültürel ve 

ekonomik nedenlerin etkili olduğu  görülmektedir. Sağlık işgücün bir bölgedeki yoğunluğu ile o 

bölgenin GSYİH arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Yüksek kişi başına düşen 

GSYİH’ye sahip olan illerde sağlık işgücü çalışanı başına daha az nüfus olduğu belirlenmiştir [12].  

Sağlık yöneticileri kırsal kesimde az sayıdaki sağlık çalışanını ve kıt kaynakla sağlık ihtiyaçlarını 
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karşılamakta zorlanmaktadır. Sağlık politikaları ve planlarının bölgesel kalkınma planları ile birlikte ele 

alınması, sağlık insan kaynaklarına ilişkin yerel yönetimler ile iş birliği yapılarak bölgesel hedeflerin, 

teşviklerin oluştırulması önerilmektedir.  
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THE EFFECTS OF MARKET ECONOMY ON SMOKING AT WOMEN IN TURKEY: AN 

ANALYTIC REVIEW 

Gülnaz KARATAY 

Munzur Üniv. Sağ. Bil. Fak. Hemşirelik Bölümü,  

e-mail: gkaratay@munzur.edu.tr 

 

Abstract: The public policies on smoking ban in Turkey, has been pushed to the declining trend in 

adult tobacco use.According to the Turkey Statistical Institute data, the incidence of smoking among 

women is 13.3% in 2016 remains at lower levels compared to men with these values. After smoking 

reached a certain level in men and significantly increased mortality rates, women and girls became 

the new target group of cigarette companies. The tobacco industry, to affect women and girls in 

Turkey to move out of gender codes and freedom of smoking  and continues to show as if it were 

associated with glamor and power. In particular, in line with gender role patterns, feminised 

cigarettes produced to address women are perceived to be less harmful.  Recently, electronic 

cigarettes, designed for women, are being introduced to the market as a “revolutionary product”, 

ignoring the deaths caused by them, and a new generation of advertising activities are carried out for 

these products. It is seen that especially on-line advertisements related to electronic cigarettes, 

marketing is done through individuals whom it shows as consumers. In short, despite the laws, the 

most important factor affecting smoking in women in traditional societies is the market economy. The 

purpose of this review, the impact of the market economy in tobacco use among women in Turkey in 

putting forth an analytical manner, was aimed to provide protection perspective contribute to the 

development of awareness. 

Keywords: cigarette usage, women, marketing strategy 
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TÜRKİYE’DE KADINLARDA SİGARA KULLANIMINDA  PAZAR EKONOMİSİNİN 

ETKİSİ: ANALİTİK BİR DEĞERLENDİRME 

Gülnaz KARATAY 

Munzur Üniv. Sağ. Bil. Fak. Hemşirelik Bölümü,  

e-mail: gkaratay@munzur.edu.tr 

 

“Bütün salgın hastalıklarda bir bulaşma yolu vardır ve hastalık ve ölümlerin yayılmasına yol açan bir 

de aracı vardır. Tütün salgını konusunda bu araç bir virüs, bakteri veya bir başka mikroorganizma 

değildir – bu araç tütün endüstrisi ve çalışma stratejisidir”. 

                                                                                                                             Dünya Sağlık Örgütü 

                                                                                                                                                                                                               

Özet: Türkiye’de sigara yasaklarıyla ilgili kamusal politikalar, yetişkinlerde sigara kullanımını 

azalma trendine doğru itmiştir.  Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2016 yılında kadınlarda 

sigara içme sıklığı %13.3 olup bu değer erkeklerle kıyaslandığında daha düşük seviyede kalmaktadır.  

Erkeklerde sigara kullanımı belirli bir düzeye ulaştıktan ve mortalite oranlarını önemli ölçüde 

artırdıktan sonra, kadınlar ve genç kızlar sigara şirketlerinin yeni hedef grubu haline gelmiştir.  Tütün 

endüstrisi, Türkiye’de kadın ve genç kızları etkilemek için, toplumsal cinsiyet kodları üzerinden 

hareket etmekte ve  sigara içmeyi özgürlük, çekicilik ve güç ile ilişkiliymiş gibi göstermeye devam 

etmektedir. Özellikle  toplumsal cinsiyet rol kalıpları doğrultusunda, kadınlara hitap edecek nitelikte 

üretilen feminize edilmiş sigaraların daha az zararlı olduğu algısı yaratılmaya çalışılmaktadır.  Son 

zamanlarda  kadınlar için tasarlanan elektronik sigaralar, yol açtığı ölümler göz ardı edilerek, 

“devrim niteliğinde ürün” olarak piyasaya sunulmakta ve bu ürünlerle ilgili yeni nesil reklam 

faaliyetleri  yürütülmektedir. Özellikle elektronik sigaralara ilişkin on-line reklamların, tüketici gibi 

gösterdiği bireyler aracılığıyla yapıldığı dikkat çekmektedir. Kısacası geleneksel toplumlarda 

kadınlarda sigara kullanımını etkileyen en önemli faktörün, yasalara rağmen, hala piyasa ekonomisi  

faaliyetleridir. Bu derlemenin amacı, Türkiye’de kadınlarda sigara kullanımında pazar ekonomisinin 

etkisinin analitik bir biçimde ortaya koyarak, koruyucu perspektiften farkındalık geliştirilmesine katkı 

sunulması  amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: sigara kullanımı , kadın, pazarlama stratejisi 

1.Giriş 

Türkiye’de 2007 yılında çıkarılan 4207 sayılı kanun ile “Ulusal Tütün Kontrol Programı 

Eylem Planı”  yürürlüğe girdikten sonra tütün kullanımıyla ilgili artan trend bir miktar tersine 

dönmüştür. Tütün Kontrol çerçeve Sözleşmesi gereği Türkiye’de oluşturulan  “Ulusal Tütün Kontrol 

Programı Eylem Planı” oldukça başarılı bir biçimde uygulanmış olmasına karşın, son zamanlara 

uygulamada bazı sorunlar ortaya çıkmış ve 2016 verilerine göre sigara kullanımı yeniden artış trendine 

girmiştir [1,2]. 
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1.1. Kadınlarda Sigara İçme Sıklığı 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2016 yılında kadınlarda sigara içme sıklığı %13.3 

olup, bu oran erkeklerle kıyaslandığında daha düşük düzeydedir. Türkiye’de yapılan Küresel Yetişkin 

Tütün Araştırmasının 2012 yılı verilerine göre 15-24 yaş aralığındaki genç kadınların %6,8’i sigara 

içmektedir [3]. Türkiye’de kadınlarda ve genç kızlarda sigara içme oranlarının daha düşük olması bu 

kesimi, sigara şirketlerinin hedefi haline getirmiştir [4]. Türkiye’de sigarasızlık politikalarına rağmen, 

bazı kesimlerde genç kız ve erkeklerde sigara içme oranları arasındaki fark giderek kapanma 

eğilimindedir [5]. Diğer yandan, Türkiye’de erkeklerin yaklaşık yarısının sigara içmesi ve  “dumansız 

hava sahası” politikasının ev ve özel araçları kapsamaması nedeniyle, kadınlar ve çocuklar pasif 

içicilikten de en fazla etkilenen grupları oluşturmaktadır. 

1.2. Türkiye’de Kadınlarda Sigara Kullanımında Pazar Ekonomisinin Etkisi  

Tütün endüstrisi, hala bütün dünyada ve geleneksel bir toplum olan Türkiye’de kadın ve genç 

kızları etkilemek için, toplumsal cinsiyet kodları üzerinden hareket ederek, sigara kullanımını 

özgürlük, çekicilik ve güç ile ilişkilendirmektedir [6]. Bu amaçla, reklam yasaklarına rağmen,  film ve 

dizilerde özellikle genç kızların/erkeklerin etkilendiği ana karakterleri sigara içerken görmek mümkün 

olabilmektedir [1].  Hatta zaman zaman karartma uygulanan görüntüler daha dikkat çekici nitelik 

kazanabilmektedir. Yapılan çalışmalarda kadınlarda özellikle ergen kızlarda sigaraya başlama 

nedenleri arasında merak ve özentinin hala ilk sıralarda yer alması, sigarasız toplum/gençlik 

politikalarının hedef kesimlere ulaşmasında sorunlar olduğuna işaret etmektedir [5,7, 8]. Özellikle de 

eğitim politikalarının bu noktada bir vizyonu sahiplenmesi gerekir: bilginin taşıyıcısı bir nesil mi 

istiyoruz? Sağlıklı bir toplum mu? 

 Diğer yandan feminize edilmiş, ince, bitki ekstraktı içeren, düşük zehir (low-tar/ultra low-tar) 

içerdiği iddia edilen sigaraların özellikle eğitimli kadınlara arasında daha fazla tercih edildiği 

gözlemlenmektedir.  Şirketlerin daha az zararlı olduğunu düşündürecek tarzda piyasaya sunduğu farklı 

tütün ürünleri,  yaratılan algının ötesinde, özellikle kadınları tutan psikolojik pazarlama taktiklerinden 

ibarettir [9,10]. Yaklaşık 4000 farklı kimyasal maddeyi içeren sigaranın ayrıştırılması ve daha az 

zararlı hale getirilmesi söyleminin algı yönetiminden ibaret olduğu düşünülmektedir. 

Genç kadınlar arasında nargile kullanımı gözlemlenebilirken, Türkiye’nin güneyi ve 

doğusunda kadınlar arasında tütünün geleneksel kullanımı (sarma, enfiye)  gözlemlenebilmektedir. 

Her iki kullanımda da bu ürünlerin daha az zararlı olduğu algısı yatmaktadır. Nargile dahil olmak 

üzere, tütün ürünlerinin hiçbir türevi güvenli olmayıp,    uzun yıllardan beri kanserle ilişkisi kesin 

olarak ispatlanmasına rağmen, bağımlılık potansiyelinin yüksek olmasından dolayı toplumları yok 

etmeye devam eden bir sorunla karşı karşıya olduğumuz unutulmamalıdır [6]. Ülkenin doğusunda 

ekonomik bir faaliyet olarak yaşanan kaçak tütün ticareti, toplumsal cinsiyet normlarına rağmen, 

kadınlar açısından tütün ürünlerine hem fiziksel hem de maddi olarak erişilebilirliği artırmaktadır. Her 

ne kadar şirketler bu durumu gerekçe göstererek yasaları esnetmeye çalışsalar da, kaçak tütün 

ticaretinin olduğu bölgelerde kadınlar ve genç kızlarda bağımlılık potansiyeli göz ardı edilmemelidir.  

Son zamanlarda ise yine daha az zararlı olduğu  ve “dumansız ürün” olduğu algısıyla kadınlar 

arasında elektronik sigaralara yönelim olduğu gözlemlenebilmektedir. Elektronik tütün ve nikotin 

ürünlerinin tamamı 4207 sayılı Kanun’a göre “tütün ürünü” kapsamında olmasına rağmen, özellikle 

internette elektronik sigaralarla ilgili reklam faaliyetlerinin sınırlandırılmaması farklı kesimlerin bu 

ürünlere olan ilgisini artırmaktadır [11].  Şirketlerin, elektronik sigaralarla ilgili reklamları, tüketici 

gibi gösterdiği bireyler aracılığıyla yaptırdığı, dolayısıyla reklam yasaklarını aşarak ürünü bu şekilde 
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topluma mal etmeye çalıştıkları dikkat çekmektedir. Devrim gibi sunulan elektronik sigara 

reklamlarında, kadınlar yine çekiciliği ile ön planda tutulduğu gözlemlenmektedir.   

Türkiye’de sigara piyasası ile ilgili en güçlü şirket olan ve yerli bir şirketle ortaklık yapan 

PhilipSa (Philip Morris ve Sabancı işbirliği) genel müdürlüğüne 2018 yılında bir kadın atanmış, bu 

durumu “çeşitlilik ve katılımcılık” vizyonu içine sıkıştırılarak  toplumsal cinsiyetle ve duyarlılıklarla 

ilgili  algı oluşturulmaya çalışmıştır. Tütün Atlası'na ve buradan medyaya yansıyan haberler göre 

Türkiye 2013 yılında Philip Morris'ten en fazla bağış alan ülkedir [12]  ve özellikle şirketin sosyal 

projeleri, sanatsal ve kültürel aktiviteleri desteklendiği dikkat çekmektedir. Türkiye’de son on yıllık 

deneyimler göz önünde bulundurulduğunda, reklam yasaklarını delmek için lobi faaliyetleri de dahil 

olmak üzere büyük bir enerji ve maddi güç harcayan şirketlerin hedef kesimini kadınlar ve gençlerin 

oluşturduğu unutulmamalıdır [13, 14]. Bu doğrultuda, kadın ve genç kızlarda sigarayla mücadele 

politikalarını etki alanını genişletmek için cinsiyete duyarlı koruyucu yöntem ve yaklaşımlara ihtiyaç 

vardır.  

2.Sonuç 

Sonuç olarak Türkiye’de sigarasızlık politikalarının başarısına rağmen genç kesimlerde 

sigarayla temas  riski önemini korumaktadır.  Özelikleri kadınları ve gençleri hedef alan piyasa 

taktikleri her gün yeni bir biçim almakta, piyasaya sürülen yeni ürünler bu kesimleri cezbedecek 

biçimde tasarlanmaktadır. Belirtilen gerekçelerle Türkiye’de sigarasızlık politikalarının kararlılıkla 

sürdürülmesi yanında, cinsiyete duyarlı programlar geliştirilmesinin arz- talep dengesini bozmak 

açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  
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AN APPROACH TO FALLS IN THE ELDERLY FROM PROTECTIVE 

PERSPECTIVE: DESTINITY OR NEGLECT? 

Gülnaz KARATAY 

Munzur Üniv. Sağ. Bil. Fak. Hemşirelik Bölümü,  

e-mail: gkaratay@munzur.edu.tr 

Abstract: At the global level, the population is getting older and this increase is especially taking 

place in developing countries. With the aging of societies, chronic diseases including mental diseases 
increase. Chronic diseases, sensory and functional losses commonly encountered in the elderly are 

among the most important preparatory factors of accidents and traumas. Accidents and traumas 

related injuries in elderly individuals are among the leading causes of death. The most important 
causes of accidents and trauma in this age group are falls. Falls in the elderly occur due to 

multifactorial reasons including individual and environmental components. In addition to physical 

health damages, elderly falls have psychological consequences such as fear of falling, restriction in 

activities and social withdrawal, fear of death, depression. However, elderly falls, which may have 

such important consequences, are not destiny and should be considered among preventable situations. 
It is the responsibility of health professionals and caregivers to conduct individual and environmental 

risk analysis and to manage them appropriately to prevent falls in the elderly. For this purpose, all 
elderly should be evaluated in terms of falls, protective approaches should be developed for those in 

the risk group and follow-up frequency should be increased with multidisciplinary approach. 

Keywords: elderly, fall,  prevention 
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KORUYUCU PERSPEKTİFTEN YAŞLILARDA DÜŞMELERE YAKLAŞIM: 

KADER Mİ, İHMAL Mİ? 

Gülnaz KARATAY 

Munzur Üniv. Sağ. Bil. Fak. Hemşirelik Bölümü,  

e-mail: gkaratay@munzur.edu.tr 

 

Özet: Küresel düzeyde nüfus giderek yaşlanmakta ve bu artış özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

gerçekleşmektedir.  Toplumların yaşlanması ile birlikte mental hastalıkları da kapsayan kronik 

hastalıklarda artış meydana gelmektedir. Yaşlılarda yaygın bir biçimde karşımıza çıkan kronik 

hastalıklar, duyusal ve fonksiyonel kayıplar kaza ve travmaların en önemli hazırlayıcı faktörleri 

arasındadır. Yaşlı bireylerde kaza ve travmalar bağlı yaralanmalar, ölüm sıralamasında öne çıkan 

nedenler arasında yer almaktadır. Bu yaş grubunda en önemli kaza ve travma nedeni düşmelerdir. 
Yaşlılarda düşmeler, bireysel ve çevresel bileşenleri içeren multifaktöryel nedenlerle meydana 

gelmektedir. Yaşlılarda düşmelerin fiziksel sağlık hasarları yanında düşme korkusu geliştirme,  
aktivitelerde kısıtlama ve sosyal geri çekilme, ölüm korkusu, depresyon gibi psikolojik sonuçları da 

bulunmaktadır. Ancak bu kadar önemli sonuçları olabilen yaşlı düşmeleri kader olmayıp, önlenebilir 

durumlar arasında düşünülmelidir.   Yaşlılarda düşmeleri önlemek için yaşlı bireye özel bireysel ve 
çevresel risk analizi yapılması ve bu risklerin uygun bir biçimde yönetimi, sağlık profesyonellerinin ve 

bakım vericilerin sorumlulukları arasındadır. Bu amaçla tüm yaşlılar düşme açısından 
değerlendirilmeli,  risk grubunda yer alanlar için koruyucu yaklaşımlar geliştirilmeli ve 

multidisipliner yaklaşımla takip sıklığı artırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: yaşlı, düşme, koruma 

1.Giriş 

Küresel düzeyde, ortalama yaşam süresi, sağlık sağlığı koruma, tanılama ve tedavi 

yöntemlerindeki ilerlemeler, çevresel koşulların iyileşmesi, bilim ve teknolojik olanakların artmasına 

paralel olarak artmaktadır [1]. Yaşlı nüfustaki artışın önemli bir kesimi Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerde gerçekleşmesi beklenmektedir.  TUİK  verilerine göre Türkiye’de yaşlı nüfus olarak 

tanımlanan 65 yaş ve üzerindeki nüfus oranının 2019 yılında %8,8, 2023’te %10,2, 2040’da %16,3, 

2060’ta %22,6 ve 2080’de %25,6 olacağı öngörülmektedir [2]. Bu paralelde nüfusun yaşlanması, iş 

gücünden çekilme, gelirde azalma, tedavi ve bakım masrafları artma gibi nedenlerle küresel düzeyde 

en fazla konuşulan konular arasındadır. 

Toplumların yaşlanması ile birlikte kardiovasküler hastalıklar, astım, kanser, diyabet, demans gibi  

kronik hastalıklar yanında duyusal ve fonksiyonel kayıplarda ve bu hastalık /kayıplara bağlı engellilik 

oranlarında artış meydana gelmiştir [3]. DSÖ verilerine göre yaşlı bireylerin yaklaşık 1/5’i nöro-

psikiyatrik hastalıklardan muzdariptir [1]. Bütün bu sorunlar yaşlıları kaza ve travma riski açısından 

dezavantajlı bir grup yapmakta,  ev içi ve dışı düşme riskini artırmaktadır [4]. 

 

Yaşlılarda oldukça yaygın bir biçimde karşımıza çıkan düşmeler oldukça tahrip edici yıkıcı 

sonuçlara yol açmaktadır [5]. Yaşlı bireylerde meydana gelen kazalar, ölüm nedenleri arasında beşinci 

sırada yer almakta, düşmeler ise bu kazaya bağlı ölümlerin 2/3’ünü oluşturmaktadır. Evde yaşayan 

yaşlı bireylerin yaklaşık 1/3’ü her yıl en az bir kere düşme deneyimi yaşamaktadır [6]. Bilişsel  

bozulma veya düşme öyküsü olduğunda bu risk 2-3 kat artmaktadır. Yaşlılarda en sık görülen 

yaralanma şekli basit düşmeler olsa da, travma mekanizmasına bakılmaksızın, mortalite oranları diğer 
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yaş gruplarından daha fazla olduğu dikkat çekmektedir [7]. Kanada’da  65 yaş ve üzeri grupta 

yaralanma nedeniyle  hastaneye kabullerin büyük çoğunluğunun düşme kaynaklı olduğu ifade 

edilmektedir [8]. 

Amerika’da uzun süreli bakım kurumlarında kalan yaşlıların %30-50’si yılda bir kez düşme 

deneyimi yaşamakta ve düşme deneyimi olan yaşlıların %40’ında tekrarlı düşmeler meydana 

gelmektedir [9,10]. Yaşlılarda kalça kırıklarının %95’ı düşme kaynaklıdır  ve kalçası kırılan yaşlıların 

¼’ü bakımevlerine yerleştirilmektedir. Düşme sonucu kalçası kırılan yaşlıların ise yaklaşık 1/5’i olayı 

takip eden bir yıl içerisinde yaşamını yitirmektedirler (CDC, 2016). Yaşlılarda düşmelerin fiziksel 

sağlık hasarları yanında düşme korkusu geliştirme,  aktivitelerde kısıtlama ve sosyal geri çekilme, 

ölüm korkusu, depresyon gibi psikolojik sonuçları da bulunmaktadır [11]. Bütün bu sorunlar evde ya 

da kurumlarda formal ve informal yoğunlaşmış bakım gereksinimi, yardımcı araç gereksinimini, tıbbi 

ve teknolojik bakım gereksinimlerini artırarak bireylere, aileye ve sağlık sistemine mali yük 

getirmektedir.  

 

1.1 Yaşlılarda Düşme Nedenleri 

Yaşlılarda düşmeler multifaktöryel nedenlerle meydana gelmektedir. Ancak genel olarak 

yaşlılarda düşme nedenlerini bireysel ve çevresel nedenler olarak iki kategoride inceleyebiliriz.  

1.1.1. Yaşlılarda düşmelere neden olan bireysel nedenler; 

Yaş (65 yaş üstü), cinsiyet (kadın), alt ekstremitelerde güçsüzlük, hareketsizlik, kuvvet kaybı, BKİ 

değerinin düşük olması, bilişsel bozulma ya da demans,  kronik hastalık varlığı (stroke, görsel alanda 

bozulma, HT, osteoporoz, inkontinans vb.), psikoaktif ilaç kullanımı (sedatifler, trankilizanlar, 

antidepresanlar), özellikle 4 ya da daha fazla ilaç kullanımı, uyku bozuklukları, ortostatik hipotansiyon 

gibi kan basıncında ani değişiklikler, iskelet sisteminde bozulma ve osteoporoz varlığı, beslenme 

yetersizlikleri, daha önce düşme öyküsü varlığı gibi nedenler yaşlılarda bireysel düşme nedenleri 

arasında sayılabilir [12,13]. 

1.1.2. Yaşlılarda düşmelere neden olan çevresel nedenler; 

Çevrenin yaşlıya göre düzenlenmemesi ve ergonomik olmayan eşyalar, ıslak/kaygan zeminler, banyo 

tuvaletlerde tutamak olmaması, yetersiz aydınlatma, uygunsuz ayakkabı kullanımı, kullanılan yardımcı 

araçlar, koridor/merdivenlerde tutamakların olmaması, yetersiz aydınlatma, kaygan zemin ve halılar 

gibi faktörler  ise çevresel kaynaklı düşme nedenleri arasında sayılabilir [12,13]. 

1.2. Yaşlı Bireylerde Düşmeler Kader midir? Önlenebilir mi? 

Yaşlıların bir kısmı düşme olgusuna “yazgı” olarak baksalar da [14], bilimsel perspektiften 

bakıldığında düşmelerin önlenebilir nitelikte olduğu görülmektedir.  Kırılgan bir grup olmalarından 

dolayı, yaşlı bireylerde önleyici çalışmalara her zamankinden daha fazla gereksinim vardır. Yaşlılarda 

düşmelerin önlenebilmesi için düşmelere neden olan risk faktörlerinin hem yaşlıya bakım verenler 

kişiler,  hem de yaşlının kendisi tarafından bilinmesi gerekir. Yaşlılarda düşmeleri önlemek için kişiye 

özel risk analizi yapılması ve saptanan bu risklerin uygun bir biçimde yönetilmesi gerekir. Yaşlılarda 

düşmeleri önlemek için alınması gereken tedbirleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir [10,13,15,16];  

✓ Tüm yaşlılar düşme açısından değerlendirilmeli, bireysel risk analizi yapılmalı ve buna uygun 

koruyucu yaklaşımlar geliştirilmelidir (Kalk ve yürü testi, GYA’da bağımlılık/bağımsızlık 

durumunun, görme keskinliğinin, ortostatik hipotansiyonun, bilişsel ve kardiyak sağlığın 

değerlendirilmesi vb.) 

✓ Düşme riski yüksek olan yaşlılar için multidisipliner yaklaşımla takip sıklığı artırılmalıdır. 

✓ Yaşlılarda düşmeleri önleyebilmek için öncelikle en yaygın ayrımcılık türleri arasında yer alan 

yaşlı ayrımcılığı (ageizm) ile mücadele edilmelidir.  Hem sağlık çalışanlarını hem de 

formal/informal bakım vericilerin “Yaşlıdır, düşmesi normaldir” yaklaşımını terk etmesi,  

proaktif yaklaşımla koruyucu çalışmalara odaklanması gerekir 

✓ Bütün yaş grupları için, yaşam boyu perspektifinden, aktif yaşlanma teşvik edilmeli, sağlıklı 
beslenme ve düzenli egzersiz yapma davranışı yaşam tarzı haline dönüştürülmelidir. 

✓ Özellikle yaşlı bireyler için yürüme ve dengede kas gücünü artırmak ve koordinasyonu 

sağlamak için egzersiz programları planlanmalıdır.  
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✓ Yaşlı bireylere uygun ev içi, ev dışı ve kent yaşamına ilişkin çevresel düzenlemesi 

yapılmalıdır. 

✓  Yaşlı bireylerde ilaç kullanımı mümkün olduğunca sınırlandırılmalı, akılcı ilaç yönetimi 

ilkeleri çerçevesinde reçetelendirilen ilaç sayısının 4’ü geçmemesine dikkat edilmelidir.  

✓ Risk grubunda yer alan yaşlı bireyler için kalça pedi, korse gibi kişisel koruyucular 

kullanılmalıdır.   

✓ Banyo/tuvaletlere tutunma barları yapılmalıdır,  ıslak zeminler kaygan nitelikte planlanmamalı 

ya da gerekli önlemler alınmalıdır. 

✓ Yaşlılarda D vitamini takviyesi kemik sağlığı ve düşmeleri önlemek açısından önemlidir.  

 

2. Sonuç 

Sonuç olarak yaşlılarda düşmeler kaçınılmaz bir süreç olmayıp, yaşlılara özel koruyucu yaklaşımlarla 

önlenebilir bir durumdur. Yaşlılarda düşmelerin önlenebilmesi için gerek sağlık çalışanlarını, gerekse 

formal/informal bakım vericilerin düşme, nedenleri ve sonuçları konusunda farkındalık geliştirmeleri 

ve bireysel riskleri uygun bir biçimde yönetmeleri önemlidir.    
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Abstract: The concept of health literacy is defined as a skill of acquiring, understanding and using 

medical knowledge for a person to make decisions in daily life in order to maintain or enhance her/his 

life quality lifelong. It is indicated that old age is one of the important factors affecting health literacy 

and the most risky group in terms of lower health literacy is individuals over the age of 65 years. In the 

studies conducted; it is stated that the limited health literacy level of individuals over the age of 65 years 

who have more chronic illnesses besides other diseases has reached 80,0%, they have a difficulty in 

filling hospital forms and responding to questions and are unable to ask important questions concerning 

their health. A limited health literacy is associated with a lower health level especially among older 

adults, a limited use of preventive health services, increasing hospital visits and higher mortality rates, 

as well as worsened health outcomes including lower physical and mental health. Since personal 

characteristics of the eldery individuals are as effective on health literacy as environmental factors, 

health literacy is not considered a skill depending only on individual talents for the elderly. Thus, local 

governments, health organizations and healthcare professionals should evaluate health literacy levels of 

the elderly individuals, as well as available opportunities and resources and take necessary precautions. 

At this point, it is primarily required to measure health literacy levels of the elderly individuals. Thus, it 

should be a goal of social politics to increase health literacy levels of the elderly individuals for elderly 

welfare in particular and for social welfare in general.  

Keywords: Health literacy, elderly individual, active ageing, health promotion 
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YAŞLI BİREYLERDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI 

Gülhan YİĞİTALP1 

1Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Diyarbakır/Türkiye, gyigitalp@dicle.edu.tr 

 

Özet: Sağlık okuryazarlığı kavramı, kişinin yaşamı boyunca yaşam kalitesini sürdürmek ya da 

iyileştirmek için günlük yaşamda kararlar vermesi ve kararlar alabilmesi için sağlık bilgilerini 

kazanma, anlama ve kullanma becerisi olarak tanımlanır. Yaşlılığın, sağlık okuryazarlığını etkileyen 

önemli unsurlardan biri olduğu ve düşük düzeyde sağlık okuryazarlığı yönünden en riskli grubun 65 yaş 

üstü bireylerin olduğu belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda kronik hastalıkların artış gösterdiği ve 

başka hastalıkların da eklendiği 60 yaş üzeri bireylerin sınırlı sağlık okuryazarlığı düzeyinin %80,0'e 

ulaştığı, hastane formlarının doldurulmasında ve sorulara cevap vermede zorluk yaşadıkları, sağlıkları 

hakkında önem arz eden soruları soramadıkları belirtilmektedir.  Sınırlı sağlık okuryazarlığı özellikle 

yaşlı yetişkinler arasında daha düşük sağlık düzeyi, koruyucu sağlık hizmetlerinin sınırlı kullanımı, 

artan hastane ziyaretleri ve daha yüksek mortalite oranlarının yanı sıra düşük fiziksel ve mental sağlık 

da dahil olmak üzere kötü sağlık sonuçları ile ilişkilidir. Yaşlıların bireysel özelliklerinin yanı sıra 

çevresel faktörleri de sağlık okuryazarı olmalarında etkili olduğu için yaşlılar için sağlık okuryazarlığı, 

yalnızca bireysel kabiliyete bağlı bir beceri olarak görülemez. Bundan dolayı yerel yönetimler, sağlık 

kuruluşları ve sağlık çalışanları yaşlıların sağlık okuryazarlığı düzeylerini ve eldeki fırsatları ve 

kaynakları değerlendirerek gerekli önlemleri almalıdırlar. Bu noktada öncelikle yaşlı bireylerin sağlık 

okuryazarlığı düzeylerini ölçmek önem arz etmektedir. Böylece özelde yaşlı refahı ve genelde toplumsal 

refah için yaşlıların düşük sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak bir sosyal politika hedefi haline 

getirilmelidir. 

Anahtar sözcükler: sağlık okuryazarlığı, yaşlı birey, aktif yaşlanma, sağlığın geliştirilmesi 

 

1. Giriş 

Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığı, çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması 

olarak ifade etmiş ve 45-59 yaş arası orta yaş, 60-74 yaş arası yaşlılık, 75-89 yaş arası ileri yaşlılık, 90 

ve üstü ise ihtiyarlık olarak sınıflandırmıştır [1] (WHO, 1999).  

Yaşlanma, insan yaşamının doğal bir sürecidir. Son yıllarda yaşlanma konusuna olan ilgi 

artmıştır.  Bunun en önemli nedeni,  doğal bir süreç olan yaşlanmanın  biyolojik, psikolojik ve sosyo-

ekonomik bir çok boyutunun ve bu boyutlara yönelik sonuçlarının olmasıdır. Dünya çapında nüfus 

oranının azalması ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması, toplam  nüfustaki yaşlı nüfus oranının 

artmasına neden olmakta ve dünya nüfusu her geçen gün yaşlanmaktadır. Araştırmalardan elde edilen 

tahminlere göre, 2020 yılında dünya nüfusunun 7.5 milyara, toplam nüfus içerisindeki 60 yaş ve üzeri 

nüfusun da 1 milyara çıkacağı ileri sürülmektedir. Dünya çapında her ay ortalama 800 bin kişinin yaşlılık 

dönemine girdiği ifade edilmektedir [2] (Aydın, & Sayılan,2014:76). Ülkemizde de yaşlı nüfus her yıl 

artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre yaşlı nüfusun genel nüfus içindeki oranı  2013 

yılında %7,7 iken, 2017 yılında %8,5’e yükselmiştir. Yapılan nüfus tahminlerine göre, yaşlı nüfus 
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oranının 2023, 2030, 2040, 2060, 2080 yıllarında nüfus artış hızı sırasıyla %10,2, %12,9, %16,3, %22,6, 

%25,6 olacağı öngörülmektedir [3] (TUİK, 2017). 

Sağlık okuryazarlığı kavramı, kişinin yaşamı boyunca yaşam kalitesini sürdürmek ya da 

iyileştirmek için günlük yaşamda kararlar vermesi ve kararlar alabilmesi için sağlık bilgilerini kazanma, 

anlama ve kullanma becerisi olarak tanımlanır [4] ( Sorensen  ve ark., 2012:4 ). Sınırlı sağlık 

okuryazarlığı özellikle yaşlı yetişkinler arasında daha düşük sağlık düzeyi, koruyucu sağlık 

hizmetlerinin sınırlı kullanımı, artan hastane ziyaretleri ve daha yüksek mortalite oranlarının yanı sıra 

düşük fiziksel ve mental sağlık da dahil olmak üzere kötü sağlık sonuçları ile  ilişkilidir [5,6,7,8] 

(Wolf et al., 2005:1948; Berkman et al., 2011:97; Bostock and Steptoe, 2012:5; Bailey et al., 2015:1). 

Sağlık okuryazarlığı, sağlıkla ilgili bilgileri anlamak ve işlemek için yetenek ve beceri 

gerektirdiğinden yaşlı yetişkinler için büyük önem taşımaktadır [9] (Vogt,, Schaeffer., Messer, Berens 

& Hurrelmann, 2017:2). Ancak, çeşitli çalışmalar sağlık okuryazarlığının yaşla birlikte azaldığını 

göstermektedir [10] (Kobayashi et al. 2015:3). Yaşlılığın, sağlık okuryazarlığını etkileyen önemli 

unsurlardan biri olduğu ve düşük düzeyde sağlık okuryazarlığı yönünden en riskli grubun 65 yaş üstü 

bireylerin olduğu belirtilmektedir [11] (Słońska, Borowiec, and Aranowska, 2015:301).  Yapılan 

çalışmalarda kronik hastalıkların artış gösterdiği ve başka hastalıkların da eklendiği 60 yaş üzeri 

bireylerin sınırlı sağlık okuryazarlığı düzeyinin %80,0'e ulaştığı, hastane formlarının doldurulmasında 

ve sorulara cevap vermede zorluk yaşadıkları, sağlıkları hakkında önem arz eden soruları soramadıkları 

belirtilmektedir [12]  (Yılmazel & Çetinkaya, 2016:72).  

 

2. Sağlık Okuryazarlığı Nedir? 

 İlk kez 1974 yılında kullanılan Sağlık okuryazarlığı terimi, [13]  (Akbolat, Kahraman, Erigüç 

& Sağlam,2016:355) sağlığın teşviki ve geliştirilmesi alanında göreceli olarak yeni bir kavramdır  ve 

uygun kararlar alabilmek için insanların kendi kendine bakım ve bakım sistemindeki yönlerini anlama 

yetenekleri ile ilgilidir. Çoğu zaman sağlık eğitiminin eşanlamlısı olarak kullanılır, ancak kavramlar 

birbiriyle bağlantılı olsa da, farklı tanımları vardır ve okuryazarlık sağlık eğitiminin bir sonucu olarak 

kabul edilebilir [14] (Paskulin et.al., 2012:130).  

 Dünya Sağlık Örgütü sağlık okuryazarlığını şu şekilde tanımlamıştır; “yaşam boyunca yaşam 

kalitesinin korunması ve sürdürülmesi için sağlık bilgisine erişmek, anlamak, değerlendirmek ve 

uygulamak için insanların bilgi, motivasyon ve yetkinlikleridir”. Başka bir tanımda ise, “sağlık 

okuryazarlığı okuryazarlık ile bağlantılı olup bireylerin her gün  sağlık hizmetlerine yönelik yargılama 

yapmak ve karar alabilmek, yaşam boyunca sağlıklarını yükseltmek, sürdürmek ve iyileştirmek için 

sağlığa yönelik bilgi kaynaklarına erişebilme, sağlığa yönelik bilgileri ve mesajları doğru olarak 

algılama ve kavramaya yönelik istek ve yetenekleridir” [15] (Bilir, 2014:63).  
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Sağlık okuryazarlığı, sağlığı geliştirmek, iyilik halini arttırmak ve sağlıkta eşitsizlikleri azaltmak 

için anahtar bir unsur olarak kabul edilmektedir. Böylece bireyler, sağlıkla ilgili konularda yeni bilgileri 

öğrenme, karar verme süreçleri ve bu bilgileri kendi koşullarına entegre edebilme konusunda kritik 

düşünme becerileri kazanabilir. Kişilerin toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarının ve yaşam 

kalitelerini geliştirebilecek becerilerin başında sağlık okuryazarlığı gelmektedir [16] (Muslu, Çiftçi ve 

Aktaş 2017:278). Sağlık okuryazarlığı, yaşamın temel koşullarının zaten güvence altına alındığı 

gelişmiş ülkelerde geniş çapta tartışılmıştır. Hem reçeteleri okuyabilme yeteneği,  hem de sağlıkta karar 

vermeyi amaçlayan geniş bir anlayıştan yola çıkarak kısıtlı bir perspektiften bunu değerlendiren çeşitli 

kavramlar ve araçlar vardır [14] (Paskulin et.al., 2012:130). 

 

3. Sağlık Okuryazarlığının Sınıflandırılması  

3.1.Temel/Fonksiyonel Sağlık Okuryazarlığı: Okuma ve yazmadaki becerilerin nasıl etkin bir şekilde 

kullanılacağını içermektedir. Bu düzeydeki bireyler sağlık hizmetlerinin kullanımı ile ilgili bilgileri 

okuyabilir ve anlayabilir.   

3.2.İnteraktif/Etkileşimli Sağlık Okuryazarlığı: Gelişmiş bilişsel ve sosyal becerileri, bilgiye ulaşma 

ve kullanabilmeyi, iletişim becerilerini geliştirmeyi ve yeni bilgileri değişen koşullara aktarabilmeyi 

içermektedir. Gelişmiş bilişsel ve sosyal becerilerin önemine vurgu yapmaktadır.  Bu beceriler, sağlıkla 

ilgili mesajların ve sağlık etkinliklerinin anlaşılmasında aktif rol oynamaktadır.  

3.3.Eleştirel/Kritik Sağlık Okuryazarlığı: En ileri düzeyde bilişsel ve sosyal becerilere atıfta 

bulunmaktadır. Sağlık bilgilerinin analiz edilmesine, bireylerin bu bilgileri yaşam olayları ve durumları 

üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için kullanmasına izin veren daha gelişmiş bir beceridir [17]  

(Nutbeam, 2000:261). Bu düzeydeki insanlar sağlığın sosyal ve ekonomik yönlerini görebilir ve kişisel 

ve sosyal kapasitelerini geliştirebilir. Sağlıklarına yönelik normal değerleri bilirler ve normal değerlerin 

dışına çıkıldığında gerekli önlemleri alırlar [18] (Betz, Ruccgone, Meeske and Chang, 2008:233). 

 

4. Sağlık Okuryazarlığı Neden Önemlidir? 

Bilgiye erişimin kolaylaşması, yaşam süresinin uzaması, kronik hastalıklardaki artış, bunlara 

bağlı olarak sağlık hizmetlerine yönelik yenilik arayışları gibi çağımızda yaşanan değişiklikler ile 

birlikte sağlık okuryazarlığının önemi artmıştır. Günümüzde sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için sağlık 

okuryazarlığı temel bir belirleyici olarak karşımıza çıkmaktadır [19] (Yıldırım, & Keser, 2015:2). 

Kişilerin içinde yaşadığı kültürel ve toplumsal faktörler, eğitim ve sağlık sistemi sağlık okuryazarlığını, 

sağlık sonuçlarını ve maliyetlerini etkilemektedir [20] (Yılmaz ve Tiryaki, 2016:143).  

Sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük olanların hastaneye yatışlarının daha fazla olduğu, acil servise daha 

fazla başvurdukları, koruyucu sağlık hizmetlerinden daha az yararlandıkları, ilaçlarını düzenli 

almadıkları, sağlıkla ilgili verilen bilgileri iyi anlayamadıkları ve özellikle yaşlı bireylerde daha kötü 
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sağlık düzeyine sahip  olduğu, bu durumun da yüksek mortalite ile ilişkili olduğu belirtilmektedir [6]  

(Berkman et al., 2011:97).  

Sağlığı geliştirme faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olan sağlık okuryazarlığının toplum sağlığı 

açısından önemini belirleyen altı genel tema şöyle sıralanmaktadır: 

4.1.Etkilediği İnsan Sayısı: Yetersiz okuryazarlık düzeyinin gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra 

gelişmiş ülkelerde de yaygın olduğu bildirilmektedir. Fonksiyonel okuryazarlık düzeylerinin yetersizlik 

oranının ülkelere göre %7,0-47,0 arasında değiştiği belirtilmektedir. Kadınlarda bu oranın daha fazla 

olduğu, dünya genelinde kadınların üçte ikisinin temel okuryazarlık olanaklarından yoksun olduğu 

belirtilmektedir. 

4.2.Olumsuz Sağlık Sonuçları: Sağlık okuryazarlığı düzeyinin düşük olmasıyla artmış mortalite 

oranları arasında paralel bir ilişki vardır.  

4.3.Kronik Hastalık Oranlarında Artış: Olumsuz sağlık davranışlarının kronik hastalıkların 

oluşumunda önemli bir payı vardır. Küresel hastalık yükünün %47,0’sini oluşturan kronik hastalıkların 

öz yönetiminde sağlık okuryazarlığı önemli bir yere sahiptir. 

4.4.Sağlık Bakım Maliyetleri: Sınırlı sağlık okuryazarlığı toplam sağlık bakımına yıllık %3,0-

5,0 oranında ek maliyet getirmektedir. 

 

4.5.Sağlık Bilgisi Talepleri: Bireylerin okuma becerileri ile sağlıkla ilgili bilgileri okuma düzeyi 

arasında bir uyumsuzluk vardır. Tıbbi terimlerin kullanımı sağlıkla ilişkili kaynakların kullanımını 

güçleştirmektedir. 

4.6.Eşitlikçilik: Sağlık okuryazarlığının düşük olması, bireyin kendi sağlığını etkili bir şekilde 

yönetememesi, sağlık hizmetlerine erişememesi, sağlık bilgisini anlayamaması ve dolayısıyla sağlığıyla 

ilgili doğru kararlar verememesini ifade eder. Sağlıkta eşitsizliklerin azaltılmasında sağlık 

okuryazarlığının geliştirilmesi önemli bir yere sahiptir [12] (Yılmazel ve Çetinkaya, 2016:70).  

 

5. Dünyada ve Türkiye'de Sağlık Okuryazarlığı 

Sağlık okuryazarlığı düzeyi her ülkede farklılık gösterse de temelde dünya genelinde sağlık 

okuryazarlığı düzeyinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmiş ülkeler katagorisinde değerlendirilen  

Amerika’da Ulusal Sağlık Okuryazarlığı araştırmasında yetişkin nüfusun %53’ünün sağlık 

okuryazarlığı düzeyinin orta, %12’sının yeterli , %22’sinin temel düzeyde, %14'ünün temel düzeyin 

altında olduğu saptanmıştır [21] (Kutner, Greenberg, Jin ve Paulsen, 2006:10). Avrupa'da sekiz ülkeyi 

(Yunanistan, Avusturya, İrlanda, İspanya, Hollanda, Almanya, Bulgaristan, Polonya) kapsayan sağlık 

okuryazarlığı araştırmasında ülkeler "yetersiz, sorunlu, yeterli, çok iyi"  şeklinde dört grupta 

değerlendirilmiştir. Ülkelerin aldıkları puana göre %2 ve %27 arasında yetersiz sağlık okuryazarlığı 

düzeyine sahip olduğu ortaya konmuştur. Hollanda’da yetişkinlerin %29’unun, Bulgaristan’da ise 
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%62’sinin sağlık okuryazarlığının düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Ayrıca yetişkinlerin %50’den 

fazlasının yeterli düzeyde sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu 

araştırmada “Yeterli ve çok iyi düzeyde” sağlık okuryazarlığı puanının yüksek olduğu ülkeler daha fazla 

bulunmuştur. Bu ülkelerden Bulgaristan (%37) ve İspanya'da  (%42)  ise "yeterli ve çok iyi düzeyde" 

sağlık okuryazarlığı puanı en düşük ülkeler olarak belirlenmiştir [22] (The European Health Literacy 

Project, 2009-2012:3).  

Polonya'da yapılan bir çalışmada 65 yaş üstü yaşlı bireylerin düşük sağlık okuryazarlığı riski 

altında olduğu belirtilmiştir. Çalışmada 65 yaş ve üstü Polonyalıların % 61,3'ünde genel sağlık 

okuryazarlığı düzeyi düşük ve sadece %12'si mükemmel, 50 yaş ve altındakilerde ise bu oranların 

sırasıyla %39,9 ve %21,5 olduğu görülmüştür [11] (Słońska, Borowiec and Aranowska, 2015:301). 

Kore'de kırsal bir bölgede yapılan yaşlıların sağlık okuryazarlığı üzerine bir çalışmada yaşlandıkça 

sağlık okuryazarlığı düzeyinin düştüğü belirlenmiştir. Bu çalışmada 65-74 yaş grubunda sağlık 

okuryazarlık puanı 9.31 ± 2.63 iken, 75-84 yaşta 8.16 ± 2.92, 85 ve üzeri yaşta 7.15 ± 1.62 bulunmuştur 

[23] (Lee, Choi, Lee and Nam, 2017:7569). İngiltere'de yapılan bir çalışmada yaşlı bireylerin üçte 

birinin temel sağlıkla ilgili yazılı bilgileri okuma ve anlamada zorluk yaşadığı ortaya konmuştur. Daha 

zayıf anlama ve kavrama yeteneğinin daha yüksek mortalite ile sonuçlandığı belirtilmiştir [7] (Bostock 

and Steptoe, 2012:5).  

Türkiye’de Sağlık-Sen'in 23 ilde yapmış olduğu Türkiye'yi temsil eden  sağlık okuryazarlığı 

araştırmasında genel sağlık okuryazarlığı indeksi 30.4 olarak belirlenmiştir. Araştırmada 65 yaş ve üzeri 

yaştakilerin 65 yaştan küçük olanlara göre genel sağlık okuryazarlığı düzeyinin daha düşük olduğu 

ortaya konmuştur. Yaşla birlikte sağlık okuryazarlığı düzeyinin paralel olarak azaldığı belirlenmiştir. 

Çalışmada toplumun %64,6'sının yetersiz ve sorunlu sağlık okuryazarlığı katagorisine sahip olduğu 

görülmüştür. Türkiye ve Avrupa sağlık okuryazarlığı ortalamaları karşılaştırıldığında ise Türkiye'de 

"yetersiz sağlık okuryazarlığı %24,5, sorunlu sağlık okuryazarlığı %40,1, yeterli sağlık okuryazarlığı 

%27,8 ve mükemmel sağlık okuryazarlığı %7,6" olarak belirlenmiş, Avrupa'da ise bu oranlar sırasıyla 

"%12,4, %35,2, %36,0, %16,5 olarak tespit edilmiştir [24] (Durusu Tanrıöver, Yıldırım, Demiray 

Ready, Çakır ve Akalın, 2014:42).  

Ülkemizde yapılan bir alan çalışmasında sağlık okuryazarlığı düzeyi katılımcıların %13,1'inde 

yetersiz, %39,6'sında sorunlu, %32,9'unda yeterli, %14,5'inde mükemmel düzeyde bulunmuştur. Bu 

çalışmada 65 yaş ve üstü grupta yaklaşık her iki yaşlıdan birinin okuryazarlık düzeyinin yetersiz olduğu 

dikkati çekmektedir. Genel sağlık durumunu mükemmel olarak değerlendiren katılımcıların %23,3'ünün 

sağlık okuryazarlık düzeyi sorunlu olarak tespit edilmiştir [25] (Abacıgil, Harlak ve Okyay, 

2016:32,39,40).  Benzer bir çalışmada da 400 bireye uygulanarak yapılan çalışmada sağlık okuryazarlığı 

açısından 65-83 yaşta bireylerin %64,1'i yetersiz ve %26,4'ü problemli bulunmuştur  [26] (Okyay, 

Abacıgil ve Harlak, 2016:60). Çimen ve Bayık Temel'in yaşlı bireylerle yaptıkları çalışmada yaş artıkça 
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sağlık okuryazarlığı düzeyinin düştüğü, 64-75 yaş arası yaşlı bireylerin diğer yaşlı bireylere göre sağlık 

okuryazarlığı düzeyinin daha yüksek olduğu bulunmuştur [27]  (Temel ve Çimen, 2017:114).  

 

6. Aktif Yaşlanma  

Beklenen yaşam süresinin artışı ve yaşlı nüfus yüzdesinin artışı ile “aktif yaşlanma” kavramı 

gündeme gelmiştir. Aktif yaşlanma, sağlıklı yaşlanmadan daha kapsamlı bir kavramdır. Dünya Sağlık 

Örgütü aktif yaşlanmayı; insanların yaşlanma sürecinde yaşam kalitesini iyileştirmek üzere sağlık, 

güvenlik ve katılım açısından sunulan  fırsatlardan yaşlıların en üst düzeyde yararlanma süreci olarak 

tanımlamaktadır [28] (WHO, 2014).  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sunulan aktif yaşlanma modeli her biri çeşitli özellikler içeren 6 

belirleyici grubu kapsar:  

1.Sağlık ve sosyal hizmetlerin kullanılabilirliği ve kullanımı (sağlığın teşviki ve geliştirilmesi; 

sürekli bakım vb.)  

2.Davranışsal belirleyiciler (Egzersiz ve fiziksel aktivite, sigara içme alışkanlıkları, beslenme, 

ilaç vb.)  

3.Kişisel belirleyiciler (Biyolojik, genetik ve psikolojik özellikler) 

4.Fiziksel çevre (Güvenli konut, düşük kirlilik seviyeleri vb.) 

5.Sosyal belirleyiciler (Eğitim, sosyal bakım vb.)  

6.Ekonomik belirleyiciler (Ücret, sosyal güvenlik vb.) [28]  (WHO, 2014).  

 

7. Aktif Yaşlanmayla Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi 

Aktif yaşlanmak yaşlıların hem bireysel düzeydeki koşullarının hem de sosyoekonomik, kültürel 

ve toplumsal düzeydeki koşullarının araştırılmasını gerektirir. Bununla birlikte yaşlılığa bağlı biyolojik, 

psikolojik, fizyolojik, sosyal ve ekonomik değişiklikler sebebiyle yaşlı kişiler bu süreçte sağlık 

sorunlarıyla daha fazla karşı karşıya gelebilmektedir. Bu sebeple yaşlı bireylerin sağlık gereksinimleri 

artabilmekte, sağlıklarına yönelik doğru kararlar alabilmeleri için temel sağlık bilgilerine ve sağlık 

hizmetlerine erişebilmeleri önemli konuma gelmektedir. Bununla birlikte bu bilgileri doğru 

değerlendirerek yaşamlarının bir parçası haline getirebilmeleri de aktif bir şekilde yaşlanmalarında 

önem kazanmaktadır. Yani denilebilir ki aktif yaşlanmaları için sağlık okuryazarı olmaları 

gerekmektedir. Yaşlanmayla birlikte çeşitli sebeplere bağlı olarak sağlık okuryazarlığı düzeyinin 

azaldığı gösterilmiştir. Yaşlanmayla birlikte sağlık okuryazarlığı düzeyinin azalmasının fiziksel, 

kültürel, sosyoekonomik ve çevresel pek çok sebebi olduğu saptanmıştır. Bu sebeplerin aktif 

yaşlanmanın önündeki engelleri oluşturduğu da görülmektedir. Aktif yaşlanmanın temel özellikleri 

olarak bilgiyi işleme yeteneğinin azalması, demans ve bilişsel yetersizlikler, kronik hastalıklarda artış, 

fiziksel ve psikolojik sorunlar, görsel ve işitsel duyularda azalma sağlık okuryazarlığının düşmesinin 

fiziksel nedenleri olarak gösterilmektedir. Bu sebeple yaşlılarda akut ve kronik hastalıklar artış 
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gösterdiği için erken dönemde alınan önlemlerin ve müdahalelerin yaşlıların hayatında önemi 

artmaktadır. Aktif yaşlanmayla ilgili yaşlıların sağlık okuryazarlığı yönünden değerlendirilmesi gereken 

diğer bir husus da yaşlı bireylerin sosyal kayıplarıdır. Emeklilik, çocukların evden ayrılması, aile 

içindeki ölümler gibi yaşanan durumlar yaşlıların sosyal ilişkilerini azaltmakta, sosyal destek ağlarını 

sınırlandırmaktadır. Yapılan çalışmalarda sağlık düzeyi ile sağlık okuryazarlığı arasında ilişki olduğu 

ortaya konmuştur. Ayrıca sağlık okuryazarlığının yeterli düzeyde olmamasının, hastanede yatma 

süresini ve acil servise başvuruları artırdığı belirtilmektedir. Sağlık okuryazarlığı düzeyinin düşük 

olmasında diğer bir belirleyici ise yaşlıların sosyo-ekonomik düzeyleridir. Özellikle emeklilikte azalan 

gelirle birlikte yaşlıların yoksullaşmaları ile toplumsal yaşamdan uzaklaşmalarına, sağlıkla ilgili bilgi 

kaynaklarına ulaşamamalarına neden olabilmektedir [19] (Yıldırım, & Keser, 2015:81-82). 

 

8. Yaşlıların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Artırılması 

 Yaşlıların bireysel özelliklerinin yanı sıra çevresel faktörleri de sağlık okuryazarı olmalarında 

etkili olduğu için yaşlılar için sağlık okuryazarlığı, yalnızca bireysel kabiliyete bağlı bir beceri olarak 

görülemez. Bundan dolayı yerel yönetimler, sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanları yaşlıların sağlık 

okuryazarlığı düzeylerini ve eldeki fırsatları ve kaynakları değerlendirerek gerekli önlemleri 

almalıdırlar. Bu noktada öncelikle yaşlı bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeylerini ölçmek önem arz 

etmektedir. Böylece özelde yaşlı refahı ve genelde toplumsal refah için yaşlıların düşük sağlık 

okuryazarlığı düzeyini artırmak bir sosyal politika hedefi haline getirilmelidir. Sağlık okuryazarlığını 

artırmaya yönelik eğitim programlarıyla birlikte farkındalık oluşturacak kampanyaların düzenlenmesi 

ile, yaşlıların sağlık okuryazarlığına yönelik bilinçlenmeleri sağlanabilir. Öte yandan sosyal destek 

ağları zayıf olan yaşlı bireyler için yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, sağlık çalışanlarının, 

özel ve kamu kurumlarında çalışanların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sağlık okuryazarlığını 

artırmaya yönelik yaşlılara destek olmaları gerekmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanları başta olmak 

üzere yaşlıların sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmada bütün sektörlerin işbirliğine ihtiyaç vardır. 

Böylece yaşlıların sağlık okuryazarlığı düzeyini yükselterek onların daha iştirakçi, sağlıklı ve 

dolayısıyla da aktif yaşlanmalarına katkıda bulunulabilir [19] (Yıldırım, & Keser,2015:84-86).  

 

9. Yaşlı Yetişkinlere Yaşa Uygun Öğretim Stratejileri 

Yaşlı bireylere yaşa uygun öğretim stratejileri, yaşlı bireyin özel ihtiyaçlarını karşılamak için 

amaca uygun planlanmalı ve uyarlanmalıdır. Yaşlı nüfusun sağlık okuryazarlığı yetersizliğinin yüksek 

düzeyde olmasından dolayı, tüm öğretim en azından, düşük okuryazarlığa yönelik etkili olduğu 

kanıtlanmış uygulamaları içermelidir. Gerogogy, "Knowles’ Adult Learning Theory"sinin esasına 

dayanan yaşlı yetişkinler için bir öğretim modelidir. Bu çerçevedeki öğretim müdahaleleri, yaşlanmanın 

bilişsel, duyusal ve fiziksel etkilerini telafi etmek ve yaşlı bireylerin tam potansiyelini, bağımsızlığını 
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ve başarısını desteklemek için tasarlanmıştır. Gerogogy prensiplerine dayanan yaşa uygun öğretim 

stratejileri şunlardır: 

 Yaşlılara saygı, kabul ve destek sağlayan bir şekilde yaklaşılmalıdır. Onların anlaşılıp 

anlaşılmadığını rahatça ifade edebileceği bir öğrenme ortamı yaratılmalıdır. 

 Enerji seviyeleri yüksek olduğunda, öğlene doğru öğretim seansları planlanmalıdır. Farklı 

günlerde birkaç kısa öğretim seansı, yaşlının yorulmasına neden olabilecek uzun bir seanstan 

daha uygundur. 

 Yaşlı bireylere her yeni görüş veya bilgi sunulduktan sonra yeni bilgileri kavramaları için ek 

süre tanınmalıdır. Devam etmeden önce geribildirim alarak anlayıp anlamadığı 

doğrulanmalıdır. 

 Yaşlı bireyler yeni bilgi veya becerileri geçmiş deneyimlere bağlar. Bu nedenle hikâye anlatımı 

yaşlı bireylerin yaşanmış deneyimlerle yeniden kaynaşmasına yardımcı olur ve öğrenmeyi 

kolaylaştırır. 

 İçerik yaşlı bireylerin günlük aktiviteleri, sosyal yapısı ve fiziksel işleviyle uyumlu 

tutulmalıdır. Güvenlik vurgulanmalı ve bağımsızlıkları korunmalıdır.  

  Dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirerek, iletilmek istenenleri birkaç (beş veya daha az) temel 

anahtar noktayla sınırlandırarak ve gereksiz bilgileri önleyerek, her etkileşim sırasında yaşlı 

bireylere yardımcı olunmalıdır. 

 Yavaş konuşulmalı, ancak yaşlının dikkati dağılabileceği ya da sıkılabileceği için çok da yavaş 

olmamalıdır.  Konuşurken yaşlıyla yüz yüze olunmalı ve aynı seviyede oturulmalıdır. 

 Açık, kısa ve onların aşina olduğu kelimeler kullanarak konuşulmalıdır. Onların adetlerine, 

inançlarına ve değerlerine karşı duyarlı ve saygılı olunmalıdır.  

 Yaşlı bireylere öğretimin ana noktalarını güçlendiren yazılı materyal verilmelidir.  

 Yaşlı bireyleri olumlu bir şekilde yansıtan görseller kullanarak, onların yaşam tarzlarına uygun 

olmayan kalıplaşmış karikatürlerden ve durumlardan kaçınılmalıdır. Basit çizimler, 

piktograflar ve fotoromanlar gibi görseller öğrenmeye katkı sağlar. 

 Yaşlı bireyler yazılı bilgileri evde görebilecekleri yerlerde tutmaya teşvik edilmelidir (telefon 

yanında, başucunda ya da buzdolabı üzerinde vb.)  

  Somut terimler kullanılarak yönlendirilmelidir. Bir yaşlıyı “diyetinizdeki kalsiyumu arttırmak” 

için yönlendirmek yerine, iyi kalsiyum kaynakları olan belirli yiyecekleri listeleyip, bu 

yiyeceklerin günde kaç kez yenmesi gerektiği not edilmelidir. 

 Öğretimde katılımı teşvik ederek yaşlı bireyler aktif tutulmalıdır. Yeni bir beceri veya prosedürü 

tanımlamaktan ziyade, göstererek ve yaşlıyla birlikte yapılmalıdır. 

 Yeni bilgiler ilişkilendirilmeli veya hatırlamayı desteklemek için yaşlının evindeki veya günlük 

rutinlerindeki ipuçlarını öğrenmek hedeflenmelidir. Yaşlının düzenli olarak öğrenmiş olduğu 
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bir davranışı yapması önerilmeli, örneğin, her diş fırçalandığında, sevdiği bir televizyon 

programı izlendiğinde veya köpeğini gezdirdikten sonra gibi. 

 Öğretim süresince önemli noktalar sık sık tekrarlanmalı ve yaşlıların yeni bilgileri kendi 

sözcükleriyle ifade etmeleri sağlanmalıdır. Yaşlı bireylerin zihinsel olarak bilgiyi işlemesine 

ve hatırlatmasına yardımcı olmak için öğretim boyunca kullanılan kelimelerin seçiminde tutarlı 

olunmalıdır. 

Yaşlı bireyler, eğitimlere aktif olarak katılmak için bir aile üyesini veya güvenilir bir arkadaşını 

yanında bulundurmalıdır. Eğer yaşlı birey izin verirse eğitimlerde bir yakınının bulunması yaşlı 

bireylerde sağlık okuryazarlığını teşvik etmenin etkili bir yoludur. Arkadaşlar ve aile üyeleri 

eğitim sırasında sağlanan bilgileri güçlendirebilir ve eve döndükten sonra yaşlı tarafından 

yanlış anlaşılan bilgileri netleştirebilirler [29] (Speros, 2009). 

10. Sonuç 

Sağlık okuryazarlığı, sağlıkla ilgili bilgileri anlamak ve işlemek için yetenek ve beceri 

gerektirdiğinden yaşlı yetişkinler için büyük önem taşımaktadır. Sağlık okuryazarlığının yaşla birlikte 

azaldığı bilinmektedir.  Yaşlıların bireysel özelliklerinin yanı sıra çevresel faktörleri de sağlık 

okuryazarı olmalarında etkilidir. Yaşlı yetişkinlerde sağlık okuryazarlığının teşvik edilmesi halk sağlığı 

için bir zorunluluktur. Bundan dolayı yerel yönetimler, sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanları yaşlıların 

sağlık okuryazarlığı düzeylerini, eldeki fırsatları ve kaynakları değerlendirerek gerekli önlemleri almalı 

ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik yaşlılara destek 

olmaları gerekmektedir. Yaşlıların güçlendirilmesi, onların sağlıklı davranışlarda bulunabilmelerini, 

sağlığı koruyucu ve önleyici hizmetleri benimseyebilmelerini ve akut ve kronik hastalıkları daha iyi 

yönetebilmelerini sağlayabilir. Klinik bakım ortamlarında sağlık okuryazarlığı taraması, yaşlı 

yetişkinlerin bakımı için yararlı bir araç olacaktır. Sağlık okuryazarlığının iyileştirilmesi; daha iyi sağlık 

bakımı kararları, iletişim, tedavi planına uyum ve sağlık durumunun iyileştirilmesi gibi avantajlar 

sağlayabilir. 
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Abstract: In childhood cancers, it affects the mother and father as much as the child from the moment 

the child is diagnosed. Families are formed in a particular social and cultural environment. They are 

also influenced by the social and cultural environment. Ethnic, religious and economic differences 

contribute to the changes observed among families in terms of values, functioning, structure and 

lifestyle. In contrast, stigmatization is normally perceived as an individual experience. As soon as 

cancer is diagnosed, both the child and his / her family are adversely affected. Therefore, parents 

should receive good psychiatric support. 

Keywords: stigmatization, cancer, child, family. 
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Özet: Çocukluk çağı kanserlerde çocuğa tanı konulduğu andan itibaren çocuk kadar anne ve babayı 

da derinden etkilemektedir.  Aileler belirli bir sosyal ve kültürel çevrede biçimlendirilmişlerdir. Ayrıca 

sosyal ve kültürel çevreden etkilenmektedirler. Etnik, dini ve ekonomik farklılıklar ailelerin değerleri, 

işleyişi, yapısı ve yaşam tarzı bakımından aileleri arasında gözlenen değişikliklere katkıda 

bulunmaktadır. Buna karşılık, damgalanma normalde bireysel bir deneyim olarak algılanır. Kanser 

tanısı konulduğu andan itibaren hem çocuk hem de ailesi bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Bu 

sebepten dolayı ebeveynlere iyi bir psikiyatrik destek verilmelidir. 

 

Anahtar sözcükler: damgalanma, kanser, çocuk, aile. 

 

1. Giriş 

Çocukluk çağı kronik hastalıklar genellikle aile krizlerine yol açmaktadır. Aile içinde görev 

paylaşımı,  roller, evlilik kalitesi, kardeş ilişkileri ve aile uyumu gibi aile yaşamının çeşitli yönleri 

üzerindeki derin etkiler bırakır. Özellikle çocukluk çağı kanserlerde, çocuğa tanı konulduğu andan 

itibaren çocuk kadar anne ve babayı da derinden etkilemektedir.  Yıllar sonra depresyon ve anksiyete 

durumu azalsa bile, bu ruhsal sorunlar devam etmektedir. Özellikle ebeveynlerde çocuğunu kaybetme 

korkusu, onun ölebileceği ihtimali şiddetli anksiyete ye yol açmaktadır (1).  Bu nedenle hastalıkla 

ilişkili damgalanmanın aile açısından nasıl değerlendirileceği sorularını düşündürmektedir. Aile 

bireylerinin hastalığın tanısını ve tedavinin belirsizliğini paylaşması gibi, ayrıca aile bireyleri 

hastalıkla ilişkili psikososyal tehditleri de açıkça görmektedirler. Aile olarak damgalanma kavramı zor 

bir durumdur. Aile yapıların farklı olmasına rağmen, ailelerin yaşadıkları deneyimler benzerdir. 

Aileler belirli bir sosyal ve kültürel yapı ile biçimlendirilmişlerdir. Ayrıca sosyal ve kültürel çevreden 

etkilenmektedirler. Etnik, dini ve ekonomik farklılıklar ailelerin değerleri, işleyişi, yapısı ve yaşam 

tarzı bakımından aileleri arasında gözlenen değişikliklere katkıda bulunmaktadır. Buna karşılık, 

damgalanma normalde bireysel bir deneyim olarak algılanır. Damgalanma genellikle bireyde doğal 

olarak görülen bazı özelliklerle ilgilidir.  (2). Damgalanma,  yaşam boyunca olumsuz etkiler 

bırakmaktadır  (3). Kore’de (2017) çocukluk çağı kanserinden sağ kalanlarda yaşanan 

damgalanmanın; sağ kalanların %10’ununda evlilik, istihdam, sosyal aktiviteler ve kişilerarası 

ilişkilerinde problemlerin ortaya çıktığı ve kaçınma, ayrımcılık gibi olumsuz deneyimler yaşadıkları 

tespit edilmiştir. Ayrıca olumsuz deneyimler sadece sözlü ayrımcılık değil aynı zamanda bu kişilerin 

işten ayrılma ve istihdam gibi sıkıntıları da beraberinde getirmiştir (4). Aynı zamanda kanser tedavisi 

esnasında saçların dökülmesi gibi fiziksel izler damgalanma gibi görünmez izler oluşturabilir (5). 

Yüksek olarak algılanan toplumsal damgalanma, daha yüksek seviyelerde içsel utanç ve kendini 
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suçlama, düşük sosyal destek kullanılabilirliği daha sonra çeşitli psikolojik rahatsızlıkların artmasına 

neden olmaktadır. Kanserden sağ kurtulan kişiler arasında damgalanma içsel tepkiler, kanser 

deneyimleri ve sosyal destek kullanılabilirliği ile psikolojik sıkıntıların görülme durumu arasında 

ilişkili olduğu bilinmektedir (6). Toplumsal damgalanma zararlı psikososyal etkilerinin olduğu 

bilinmektedir. Önemli bazı çalışmalar, damgalanma ve depresif belirtiler arasında pozitif bir ilişki 

olduğunu göstermiştir (7). Bu nedenle, damgalanma, kişiler kanser tedavisinden sonra topluma 

döndüklerinde uyum sorunu yaşayabilirler. Çocukluk çağı kanserinden kurtulanlar, erken yaşlarda tanı 

ve tedavi gördükleri ve yaşamları boyunca etkilenecekleri için özel bir ilgiye ihtiyaç duymaktadırlar 

(4). Çocukluk çağı kanserlerinden kurtulanlardan bazıları geçmiş durumlarını açıklamalarına ilişkin 

dezavantajların öngörülmesi nedeniyle kişiler arası ilişkileri sürdürmede sorun yaşayabilirler (8). 

2. Sonuç 

 Kanser tanısı konulduğu andan itibaren hem çocuk hem de ailesi bu durumdan olumsuz 

etkilenmektedir. Bu sebepten dolayı hem çocuklara ve hem de ebeveynlere iyi bir psikiyatrik destek 

verilmelidir. Bunun yanında çocuk, anne, baba, kardeşler ve diğer aile bireylerin birbirlerine vereceği 

destek de çok önemlidir. Özellikle çocukluk çağı kanserler ile ilgili çalışmaların arttırılması 

önerilebilir. 
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Özet 

Amaç: Bu araştırmanın amacı sağlık çalışanlarının iş memnuniyeti düzeylerinin 

belirlenmesidir.   

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte tasarlanan bu araştırma Mayıs Haziran 2016 tarihleri arasında 

Diyarbakır ili Kayapınar ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) çalışan sağlık çalışanları ile 

yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Kayapınar ilçesindeki tüm (toplam 22) ASM’lerde çalışan 173 

sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Örneklem seçimine gidilmemiş araştırmaya katılmayı kabul eden 100 

sağlık çalışanı ile çalışma yapılmıştır. Veri toplamada sağlık çalışanlarının sosyo-demografik 

özelliklerini ve iş memnuniyeti ve iş güvenliğini  belirleyecek 23 sorudan oluşan anket formu 

kullanılmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistiklerden sayı ve yüzde hesaplanmıştır.  

 Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %82’si  kadın,  %54'ü 18-25 yaşta, %62'i 

evlidir. Katılımcıların %18’i hekim, %57’si hemşire, %25’i ebe’dir. Çalışanların %53'ü 1-5 yıldır 

çalışmakta ve %81'i lisans mezunudur. Çalışanların hepsi (%100) çalışma mekânının rahat 

çalışabileceği biçimde düzenlendiğini, %58'i çalıştığı bölümde kendini güvende hissettiğini ifade 

etmiştir. Yine katılımcıların hepsi (%100) yönetimin  hasta ve çalışan güvenliği konusunda düzeltici 

ve önleyici faaliyetler  yaptığını, %74'ü çalıştığı bölüm ile ilgili son 6 ay içinde hasta ve çalışan 

güvenliği konularında eğitim aldığını, %19'u hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların 

raporlanması hakkında eğitim aldığını belirtmiştir. 

Sonuç: Sağlık çalışanlarının hasta ve çalışan güvenliği konusunda alınan önlemleri genelliklee 

yeterli bulduğu fakat bu konudaki eğitimlerin yeterli olmadığı görülmektedir. Bu konudaki eğitimlerin 

daha denetimli bir şekilde yapılmasına ağırlık verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: iş memnuniyeti, iş güvenliği, sağlık çalışanı  
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Summary 

Objective: The aim of this study was to determine job satisfaction levels of health care 

workers. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted between May and June 

2016 at the Family Health Center (ASM) in Kayapınar, Diyarbakır. The population of the study 

consists of 173 health workers working in all (22 total) ASMs in Kayapınar district. No sample 

selection was made, and 100 health workers who agreed to participate in the study were studied. The 

data were collected by using a questionnaire consisting of 23 questions that will determine the socio-

demographic characteristics of health workers and job satisfaction and safety. The number and 

percentage of descriptive statistics were calculated in the data analysis. 

Results: 82% of the health workers participated in the study were women, 54% were 18-25 

years old and 62% were married. 18% of the participants were physicians, 57% were nurses and 25% 

were midwives. 53% of the employees have been working for 1-5 years and 81% have bachelor's 

degrees. All of the employees (100%) stated that the workplace was arranged in a way that they could 

work comfortably and 58% stated that they felt safe in the department where they worked. Again, all 

participants (100%) stated that the management carried out corrective and preventive actions on 

patient and employee safety, 74% had received training on patient and employee safety in the last 6 

months related to the department where they worked, 19% of the cases training on reporting. 

Conclusion: It is seen that healthcare workers generally find the precautions taken in terms of 

patient and employee safety adequate, but the trainings on this issue are not sufficient. It should be 

emphasized that the trainings on this subject should be conducted in a more supervised manner. 

Key Words: job satisfaction, job security, health worker 
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1.Giriş 

İş, ekonomik anlamda, bireyin yaşamını sürdürmek ya da belirli bir düzeye yükseltmek 

amacıyla giriştiği bedensel ve düşünsel çabadır. İşin diğer bir tanımı ise; üretimi amaçlayan fiziksel ve 

zihinsel faaliyetler, belirli bir kazanç için yapıldıysa iş adını alır. Bireyin işe yüklediği anlam ve 

işlevler, sadece fiziksel yaşamı devam ettirmek için değil, bunun sosyal ve psikolojik gereksinimlerini 

de sağlamaya yöneliktir [1] Çalışanların çalıştıkları kurumun felsefesini benimsemeleri çalışanların 

motive olmaları ve hizmetten yararlanan hastaların memnuniyeti şeklinde kuruma dönecektir. [2] 

Bu çalışma sağlık çalışanlarının iş memnuniyeti düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

 

2.Yöntem 

Kesitsel tipte tasarlanan bu araştırma Mayıs-Haziran 2016 tarihleri arasında Diyarbakır ili 

Kayapınar ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) çalışan sağlık çalışanları ile yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini Kayapınar ilçesindeki tüm (toplam 22) ASM’lerde çalışan 173 sağlık çalışanı 

oluşturmaktadır. Örneklem seçimine gidilmemiş araştırmaya katılmayı kabul eden 100 sağlık çalışanı 

ile çalışma yapılmıştır. Veri toplamada sağlık çalışanlarının sosyo-demografik özelliklerini ve iş 

memnuniyeti ve iş güvenliğini  belirleyecek 23 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Veri 

analizinde tanımlayıcı istatistiklerden sayı ve yüzde hesaplanmıştır.  

 

3.Bulgular 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %82’si  kadın,  %54'ü 18-25 yaşta, %62'i evlidir. 

Katılımcıların %18’i hekim, %57’si hemşire, %25’i ebe’dir. Çalışanların %53'ü 1-5 yıldır çalışmakta 

ve %81'i lisans mezunudur. Çalışanların hepsi (%100) gündüz çalışmaktadır (Tablo.1). 
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Tablo I.Çalışanların Sosyo-Demografik Özellikleri 

 

Değişkenler n % 

Cinsiyet  

82 

 

82 Kadin 

Erkek 18 18 

Yaş  

54 

 

54 16-25 Arasi 

26-35 Arasi 29 29 

36-45 Arasi 10 10 

46 Ve Üzeri 7 7 

Unvan  

18 

 

18 Hekim 

Ebe 25 25 

Hemşire 57 57 

Medeni Durum  

62 

 

62 Evli 

Bekar 38 38 

Çalışma Süresi  

25 

 

25 1 Yildan Az 

1-5 Yil Arasi 53 53 

6-10 Yil Arasi 1 1 

11-15 Yil Arasi 3 3 

15 Yil Üzeri 18 18 

Eğitim Durumu  

19 

 

19 Lise  

Üniversite 81 81 

Çalışma Şekli  

100 

 

100 Sürekli Gündüz 

Sürekli Gece - - 

 

Çalışanların hepsi (%100) çalışma mekânının rahat çalışabileceği biçimde düzenlendiğini, %58'i 

çalıştığı bölümde kendini güvende hissettiğini ifade etmiştir. Yine katılımcıların hepsi (%100) 

yönetimin  hasta ve çalışan güvenliği konusunda düzeltici ve önleyici faaliyetler  yaptığını, %74'ü 

çalıştığı bölüm ile ilgili son 6 ay içinde hasta ve çalışan güvenliği konularında eğitim aldığını, %19'u 

hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında eğitim aldığını belirtmiştir 

(Tablo.2). 
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Tablo II. Çalışanların Çalışma Ortamı, Çalışma Şekli, Yönetim/Personel Sorunları, Şiddet 

ve Alınan Eğitim 

 

Değişkenler 

Evet Hayır Bazen 

n % n % n % 

Aldığım eğitime uygun bir bölümde 

çalışıyorum 

100 100 - - - - 

Çalışma ortamım ve çalışma koşullarım ile 

ilgili yapılacak düzenlemelerde görüşüme 

başvurulur 

100 100 - - - - 

Çalışma mekânım rahat çalışabileceğim 

biçimde düzenlenmiştir 

100 100 - - - - 

Çalıştığım bölümde kendimi güvende 

hissediyorum 

58 58 23 23 19 19 

Çalıştığım bölümde çalışan güvenliğine 

ilişkin koruyucu tedbirler alınmaktadır 

100 100 - - - - 

Yönetim tarafından çalışanları 

ödüllendirme (teşekkür yazıları, ek ödeme 

ilave puanı, vb.)  mekanizmaları 

işletilmektedir 

100 100 - - - - 

Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği 

konusunda düzeltici ve önleyici faaliyetler 

yapmaktadır. 

100 100 - - - - 

Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği 

konusundaki aksaklıklar için ilgili personel 

ile birlikte çözümler üretmekte ve gerekli 

önlemleri almaktadır. 

100 100 - - - - 

Yöneticilere sorunlarımı iletme imkânı 

bulurum 

100 100 - - - - 

Yönetim “Hizmet Kalite Standartları 

(HKS)” konusunda tüm çalışanları 

bilgilendirir 

100 100 - - - - 

Çalıştığım bölümün işleyişi konusunda 

önerilerim dikkate alınır 

100 100 - - - - 

Çalıştığım kurumdan ayrılmayı hiç 

düşünmem 

100 100 - - - - 

Son 6 ay içinde fiziksel bir saldırıya 

uğramadım 

100 100 - - - - 

Son 6 ay içinde bir hizmet içi eğitime 

katıldım 

65 65 35 35 - - 

Çalıştığım bölüm ile ilgili olmak üzere, son 74 74 26 26 - - 
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6 ay içinde hasta ve çalışan güvenliği 

konularında eğitim aldım 

Hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden 

durumların raporlanması hakkında eğitim 

aldım 

19 19 81 81 - - 

 

 

4.Sonuç 

Bu çalışmada katılımcıların %74'ü çalıştığı bölüm ile ilgili son 6 ay içinde hasta ve çalışan 

güvenliği konularında eğitim aldığını, %19'u hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların 

raporlanması hakkında eğitim aldığını belirtmiştir Elazığ’da birinci basamak sağlık çalışanlarıyla 

yapılan bir çalışmada, katılımcılardan 155’i (%55,0) öğrencilikte aldığı eğitimi yeterli bulurken, 216’sı 

(%76,6) hizmet içi eğitim aldığını bildirdi. Hizmet içi eğitim alanlardan 124’ü (%57,4) hizmet içi 

eğitimi yeterli bulmuyordu. [1] 

 

Çok kapsamlı bir proje araştırmasında “Genel olarak yaptığım işten memnunum” ifadesine 

katılımcıların %64,6’sının katıldıkları belirlenmiştir. [3] Başka bir çalışmada  hasta ve çalışan 

güvenliği konusunda yönetimin yaptığı çalışmalardan % 54.3'ü haberdardı ve %53'ü çalışan güvenliği 

konusundaki aksaklıklara gereken önlemler alındığını ifade etmişlerdir [2]. Başka çalışmalarda da 

benzer verilere ulaşılmıştır [4,5,6]. 

 

 

5.Öneriler 

Sağlık çalışanlarının hasta ve çalışan güvenliği konusunda alınan önlemleri genelliklee yeterli 

bulduğu fakat bu konudaki eğitimlerin yeterli olmadığı görülmektedir. Bu konudaki eğitimlerin daha 

denetimli bir şekilde yapılmasına ağırlık verilmelidir. İş memnuniyetini artırmak için, iş 

memnuniyetini olumsuz etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler alınmalıdır. 

Diyarbakır’da  birinci basamak sağlık çalışanlarının iş memnuniyetine yönelik daha kapsamlı 

araştırmaların yapılması gerekmektedir. 
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Abstract: Complementary therapies especially in health and care areas have 

received much attention in recent years. Aromatherapy, which is one of these 

complementary methods, is used to prevent / treat diseases of oils obtained 

by distilling the roots, leaves, flowers, seeds of plants, to help psychological 

and mental fitness, to reduce various pains, to support the birth process, to 

renew cells, to stimulate muscles, to help It has been proven to have such 

effects as providing hair care. Aromatherapy is a professional technique 

applied in health and beauty centers, spa / wellness, fitness clubs and hair 

salons in many countries of the world dating back to 6000 BC. In addition, it 

is seen that aromatic oils are used for therapy or supportive treatment in 

modern hospitals as well as in preventive health centers. Nowadays, in many 

countries, this method is widely used in the cosmetic sector, and this method 

has been accepted as a part of disabled, elderly individuals and patient care, 

it is very easy to apply and relaxing. In this review, the place of 

aromatherapy in women's health and its applications are aimed to be 

discussed. 

 Key words: Women's Health, Aromatherapy, Nursing 
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KADIN SAĞLIĞINDA AROMATERAPİNİN YERİ VE AROMATERAPİ UYGULAMALARI  
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Özet: Özellikle sağlık ve bakım alanlarında uygulanan tamamlayıcı terapi 

yöntemleri son yıllarda oldukça fazla ilgi görmektedir. Bu tamamlayıcı 

yöntemlerden biri olan Aromaterapi bitkilerin kök, yaprak, çiçek, tohumları 

damıtılarak elde edilen yağların hastalıkları önlemek/tedavi etmek, psikoljik 

ve zihinsel zindeliğe yardım etmek, çeşitli ağrıları azaltmak, doğum sürecini 

desteklemek, hücreleri yenilemek, kasları uyarmak, uykuya yardımcı olmak, 

cilt/saç bakımı sağlamak gibi etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Geçmişi MÖ 

6000’li yıllara dayanan Aromaterapi dünyanın birçok Ülkesinde sağlık ve 

güzellik merkezlerinde, spa/wellness, fitness kulüplerinde ve kuaför 

salonlarında uygulanan profesyonel bir tekniktir. Bunun yanı sıra, koruyucu 

sağlık hizmeti veren merkezlerde olduğu kadar modern hastanelerde de 

aromatik yağların terapi amaçlı ya da tedaviyi destekleme amaçlı 

kullanıldığı da görülmektedir. Günümüzde, birçok ülkede kozmetik 

sektöründe çok fazla kullanılmasının yanı sıra bu yöntem engelli, yaşlı 

bireylerde ve hasta bakımının bir parçası olarak kabul edilmiştir, 

uygulanması oldukça kolay ve rahatlatıcıdır. Bu derlemede kadın sağlığında 

aromaterapinin yeri ve aromaterapi uygulamalarının ele alınması 

amaçlanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Kadın sağlığı, Aromaterapi, Hemşirelik 

  

1. Giriş 

Modern tıp bilimsel gelişmelere duyulan hayranlığın etkisi ile insanlığa büyük ölçüde yararı 

dokunacak başarıları başlattı. İnsan bedeniyle ilgili çalışmalar, insan anatomisi ve fizyolojisiyle ilgili 

ayrıntıları keşfetti ve hastalıkların daha iyi anlaşılmasına yardımcı oldu. Ancak modern tıp bile yaşam 

döngüsü içinde gerçekleşen bazı sorunlara cevap bulamadı ve bu noktada sağlık profesyonelleri olarak 

bizler tamamlayıcı tıp kavramını konuşmaya başladık (Rathfisch, 2019). Dünya Sağlık Örgütü modern 

ve bilimsel tedavilerin dışındaki tedavilerin birçoğunu tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları diye 

ifade etmektedir (Kaya ve ark., 2018). Gerçekte ise tıbbın en iyi şekli, hem modern tıbbı hem de 

tamamlayıcı tıbbı kombine etmeyi içeren bütünleştirici tıp terimidir (Rathfisch, 2019).  

Bitkisel tıbbın en önemli basamağını aromatik bitkilerin kullanımı oluşturmaktadır. Tarih 

boyunca, hastalıkları önlemek, iyileştirmek ve sağlığı sürdürmek için kullanılan bitkiler, tıbbi 
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amaçlarının yanında kozmetik, beslenme, parfümeri alanlarında da kullanılmaktadır (Demir ve 

Satılmış, 2019). 

2. Yöntem 

Bu araştırmada, ‘ULAKBİM’, ‘Google Akademik’ ve ‘Pubmed’ veri tabanlarından tam 

metinlerine ulaşılan makaleler ve kitap bölümleri taranarak değerlendirme kapsamına alınmıştır.  

3. Bulgular 

Aromatik bitkilerin kullanımı, tarihi binlerce yıl geriye dayanan ve her hangi bir coğrafi bölgeye 

ait olmayan fitoterapinin bir parçasıdır (Özdemir ve Öztunç, 2013). 

Aromatik yağlar milattan önce papazlar ve hekimler tarafından da kullanılmıştır. Batı tıbbında 

Hipokrat sağlık için her gün aromatik banyo yapmayı ve kokulu yağlarla masajı önermiştir. 

Aromaterapi antik dönemde etkili şekilde kullanılmasına rağmen, 20. yüzyılda Fransız kimyacı olan 

Maurice-Rene Gattefosse ile tekrar kullanılmaya başlanmış, ayrıca 1910’de Gattefosse laboratuarında 

çalışırken laboratuardaki bir patlamada ciddi bir şekilde yanan elini, su olarak düşündüğü lavanta yağı 

ile dolu bir kaba daldırmış ve birkaç dakika sonra elindeki yanma hissinin azaldığını fark etmiştir (Boz 

ve Teskereci, 2016; Öz, 2019). 

 Bütüncül Aromaterapi Ulusal Birliği aromaterapiyi, bitkilerin özlerinden elde edilen esansiyel 

yağların, beden, ruh ve akıl sağlığını geliştirmek ve dengelemek için kullanılması olarak 

tanımlamaktadır (NAHA). Aromaterapi etkisinin, koku yoluyla limbik sistem ve hipotalamusa kadar 

uzanan bağlantılar vasıtasıyla gerçekleştiği sanılmaktadır. Diğer duyular talamusa uğrarken direkt 

beyin korteksine giden tek duyu, koku duyusudur. Bundan dolayı insanlar üzerinde ruhsal, fiziksel ve 

davranışsal etkiler görülmektedir. Limbik sistemde aromayı işleyen en önemli iki bölüm amigdala ve 

hipokampüstür. Amigdalanın korku, saldırganlık gibi davranışları etkilediği düşünülmektedir. 

Hipokampüs ise, koku hafızasının tetiklendiği yerdir. Limbik sistem çoğu duygusal girdiyi alıp istemli 

istemsiz motor merkezlere iletir. Aromatik bitkiler solunum yoluyla uygulandığında; moleküller, 

burundan koklama soğanına ve beyindeki limbik sisteme ulaşmaktadır (Işık, 2019; Özdemir 2013) 

3.1. Aromaterapi Uygulama Yöntemleri 

Aromaterapinin doğru yolla uygulaması doğru etkinin alınabilmesi için önemlidir.  

• İnhalasyon Yöntemi 

• İnternal Kullanım Yöntemi (ağız, boğaz, rektum yada vajinadaki iç derinin kullanımı) 

• Oral Kullanım Yöntemi 

• Topikal Kullanım Yöntemi (Özdemir ve Öztunç 2013; Rathfisch, 2019). 

3.2. Aromaterapinin Kullanım Alanları 

Günümüzde aromaterapi 

• Enfeksiyon, 

• Bulantı, kusma 

• Uyku sorunları, 

• Yaşlı bakım sorunları,  

• Dermatolojik sorunlar 

• emosyon ve duygu-durum kontrolünde,   

• kognitif bozukluğun düzeltilmesinde,  

• stres ve anksiyete giderici, 
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• immunolojik ve solunum sistemi ile ilgili sorunlarda,  

• Ağrı gibi durumlarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Özdemir 2013). 

3.3. Kadın sağlığında Kullanılan Esansiyel Yağlar  

            Bitki özlerinden elde edilen esansiyel yağların tahmini olarak 400 tane olduğu 

bilinmektedir. Bu yağların yaklaşık 100 tanesi düzenli olarak aromaterapide kullanılmaktadır. 

Profesyonel uygulayıcılar dışındakiler ise genelde 10-20 esansiyel yağı daha yaygın olarak 

kullanmaktadır (Rathfisch, 2019). Kadın sağlığında sıklıkla 46 tane esansiyel yağ kullanılmaktadır. 

Bunlara örnek olarak; akdeniz defnesi, alman papatyası, ardıç, bergamot, biberiye, çam, fesleğen, gül, 

greyfurt, kabe samanı, kafur, kakule, kekik, karanfil, lavanta, kişniş, ladin, mercanköşk, myrrh, melisa, 

neroli örnek verilebilir. Kadın sağlığında ağrılı menstruasyon, premenstruasyon sendrom, menstrual 

kanamanın çok az ya da çok fazla olduğu durumlarda, vajinal enfeksiyonlar, cinsel yolla bulaşan 

enfeksiyonlar, uterus ve over kanseri, doğum ağrısı, meme başı çatlağı ve ağrısı, menopozal şikayetler 

gibi durumları kullanıldığı görülmektedir (Williams, 2007; Özdemir ve Öztunç, 2013; Boz ve 

Teskereci, 2016; Gürler, 2017). 

3.4. Menstrual Siklusa Özel Aromaterapi 

Menstrual siklusa özel aromaterapi uygulamalarıyla ilgili olarak birçok çalışmanın yapıldığı 

görülmektedir. Yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak PMS ve dismenore ile ilgili aromaterapi 

uygulamaları görülmektedir. Yöntem olarak masaj ve inhalasyon teknikleri kullanılırken esansiyel 

yağlar olarak lavanta, gül, tüylü adaçayı tercih edilmiştir (Rathfisch, 2019). Yapılan çalışmalarda PMS 

ye ilişkin semptomların giderilmesinde aromaterapi uygulamaları etkili bulunmuştur (Uzunçakmak ve 

Ayaz, 2019; Heydari ve ark., 2018). Apay ve ark., aromaterapi masajının dismenore üzerindeki 

etkisini belirlemek amacıyla yapmış oldukları çalışmada lavanta masajı ve plasebo masajı 

karşılaştırılmış ve lavanta masajının görsel analog skala skorunun istatistiksel olarak anlamlı bir 

oranda azaldığı bulunmuştur. Ayıca masajın dismenore'yi azaltmada etkili olduğunu belirtilmiştir 

(Apay ve ark., 2012).  

3.5. Gebelik Dönemine Özel Aromaterapi 

Gebelik döneminde kullanılan yağlar bazı problemlere neden olabileceğinde çok dikkatli 

kullanılmalıdır. Gebelik döneminde esansiyel yağların küçük dozlarda ve çok iyi seyreltildikten sonra 

kullanılması önemlidir. Sıklıkla kullanılan yağların ise nane, gül, lavanta, mentol, limon olduğu 

görülmektedir. Tartışmalı olmakla birlikte gebelikte esasnsiyel yağların kullanımı kadının kendini 

güçlü, güzel ve sağlıklı hissetmesini sağlarken gebeliğin getirdiği yan etkilerin azaltılmasına yardımcı 

olabilir (Rathfisch, 2019). Karabulut, doğumda uygulanan aromaterapinin kadının doğum ağrısını 

algılamasını, kaygı ve anksiyete düzeyini azalttığı, kadının ağrıya tahammülünü ve güvenini 

arttırdığını, doğumun süresini ise kısalttığı belirtmiştir. Ayrıca aromaterapi uygulaması ile ilgili 

maternal ve fetal yan etki görülmediği belirlenmiştir (Karabulut, 2014).  

3.6. Doğum ve Doğum Sonu Döneme Özel Aromaterapi 

Günümüzde çoğu kadın doğum eylemi boyunca ağrı yönetiminde farmakolojik yöntemler ya 

da invaziv uygulamalar yerine masaj, pilates topu, müzik terapisi, akupunktur, aromaterapi gibi 

nonfarmakolojik yöntemleri tercih edebilmektedir (Başgöl ve ark., 2015). Literatürde son yıllarda 

doğum eylemi ve doğum sonu aromaterapi kullanımı ile ilgili birçok çalışmaya rastlanmaktadır. 

Yapılan çalışmaların kapsamının çoğunlukla doğum ağrısı, anksiyete, stres, depresyon, epizyotomi, 

perineal ağrı ve perine bakımı olduğu ve aromaterapi uygulamasının etkili bir yöntem olduğu 
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görülmektedir (Jones ve ark., 2012;  Tansivut ve ark., 2018; Marzouk ve ark., 2015; Lamadah ve 

Nomani ve ark., 2016). 

 

3.7. Laktasyon Dönemine Özel Aromaterapi 

Laktasyon sürecinde anne, etkisiz emzirme, meme ucu çatlağı, engorjman, süt retansiyonu, 

küçük ve çökük meme ucu, mastit, sütün yetersiz gelmesi ve erken kesilmesi gibi sorunlarla karşı 

karşıya kalabilmektedir. Annede ortaya çıkan tüm bu sorunlar tedavi ihtiyacını beraberinde 

getirmektedir. Emzirme sürecinde annenin ilaç kullanması, bebeğin karaciğerinin ilaçları yavaş 

metabolize etmesi ve böbrek fonksiyonlarının yeterince gelişmemiş olması nedeniyle yenidoğan 

sağlığını olumsuz olarak etkileyebilmektedir (Kaya ve ark., 2017). Kuruyan ve çatlayan göğüs uçları 

için myrrh ve sardunya önerilirken, meme ucu çatlakları için kuşburnu ve nane yağı önerilmektedir. 

Ayrıca kanıtlar yetersiz olmakla birlikte nane yağının süt üretimini baskılayabileceğide 

belirtilmektedir. Lavanta ve roman papatyası meme ucu ağrısı için önerilmektedir (Rathifsch, 2019; 

Mell ve ark., 2007; Akbari ve ark., 2014). 

3.8. Menopoz Dönemine Özel Aromaterapi 

Menopoz dönemi aromaterapi kullanımı sıklıkla masajıda içine alan topikal uygulamalar 

şeklindedir. Gürler yaptığı çalışmada menopozal dönemdeki kadınlara uygulanan aromaterapinin uyku 

kalitesini artırdığı saptanmıştır (Gürler, 2017). Nikjou lavanta esansiyel yağının menopoz 

semptomlarını azalttığını belirtmiştir (Nikjou ve ark., 2018). 

3.9. Aromaterapide Riskler ve Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar  

✓ Yağlar alırken yağların orijinal kokularının, renklerinin, sentetik ya da katışık olup 

olmadığının, özelliklerinin ve maliyetinin bilinmesi, 

✓  Yağın şişesi boşaldıkça içinde kalan havanın, yağın bozulmasını hızlandırabileceği 

için yağların az miktarda satın alınması,  

✓ Yağlar güneş görmeyen yerde ve koyu renkli cam şişelerde saklanması, 

✓ Yağların üzerindeki etiketlerin okunaklı olması,  

✓ Uygulamanın damlalık yardımıyla yapılması, 

✓ Uçucu yağların emniyet yönünden göz ve mukoz membranla temasından kaçınılması,  

✓ Çocuklardan ve evde yaşayan hayvanlardan uzak tutulması,  

✓ Esansiyel yağların ağız yoluyla alınmasının daha kritik önem arz ettiğinin bilinmesi  

✓  Masaj yapılırken uçucu yağların taşıyıcı yağlarla seyreltilerek kullanılması ve 

yağların, uçucu olmaları sebebiyle kullanımının ardından şişenin kapağının kapatılması,  

✓ Uygulamanın tesirini artırmak sebebiyle yağın ölçüsünü artırmanın doğru bir teşebbüs 

olmadığı ve önerilen ölçüde yağın kullanılması,  

✓ İnhalasyona bağlı toksik reaksiyon gelişme ihtimalinin göz önüne alınması ve 

uygulama geniş olmayan ve yetersiz hava olan bir yerde yapılıyorsa, kişinin havasızlık sebebiyle sorun 

olabileceği,  

✓ Deri dışından yapılan uygulamada deri reaksiyonunun olabileceğinin unutulmaması, 

yağların uygulanacak bölgeye göre orantılı olarak seyreltilmesi, ayrıca yağların özelliklerinin 

bilinmesi ve uygun önlem alınmalısı,  

✓ Esansiyel yağların komponentlerinin kalitesi, kullanılma alanları, kullanılmama 

alanları, uygulama biçimi, dozu ve istenmeyen etkilerinin bilinmesi,  
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✓ Hamilelik zamanının bilhassa birinci, ikinci ve üçüncü aylarında uygulanabilecek 

esansiyel yağların sınırlı olduğunun bilinmesi, ayrıca kullanılan yağın hangi bitkiden elde edildiğinin 

mutlaka sorgulanması,  

✓ Bazen kullanılan yağların sinerjik etkilerinden faydalanmak üzere bir arada 

kullanılmalarının önerilmesidir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Hemşirelerin, sağlıklı/hasta birey ve aileleri ile iyi iletişim kurabilen, onların psikolojik, sosyal 

ve ekonomik sorunlarını iyi gözlemleyebilen, ekip üyeleri olduğu bilinmektedir. Kadın sağlığı 

noktasında önemli rolleri olan hemşireler, tamamlayıcı terapilere yönelik bilgisini geliştirmeli ve 

bilginin uygulamaya aktarılması konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmelidirler.  

Tamamlayıcı tıbbın kadının yaşam evrelerine yönelik etkisinin anlaşılması adına daha kapsamlı 

bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zaman da 27 Ekim 2014 Geleneksel ve Tamamlayıcı 

Tıp Uygulamaları Yönetmeliği hemşirelerin tamamlayıcı terapilerle ilgili bağımsız rollerini 

sınırlamakta olup bu rollerin genişletilmesi kapsamında hemşireler desteklenmelidir. 
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Abstract:  

Women's health, family and community health and be directly related to the 

public due to a significant problem creating for the health of my 

presentation of health services and is a priority in the application and varies 

provision of health services according to the process of life. Women in the 

provision of health services and management consulting method is an 

effective solution to the instability through increased motivation 

Motivational Interviewing technique emerges as an effective I manage. In 

this review, it is aimed to discuss the importance and use of MG technique in 

the field of women's health.  
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Özet: 

 Kadın sağlığı, ailenin ve toplumun sağlığı ile doğrudan ilişkili olması, halk 

sağlığı için önemli bir sorun oluşturması nedeniyle sağlık hizmetlerinin 

sunumumda ve uygulamasında öncelik taşımakta ve yaşam süreçlerine göre 

sağlık hizmetlerinin sunumu farklılık göstermektedir. Kadın sağlığı 

hizmetlerinin sunumunda ve yönetiminde kararsızlığın çözümü yoluyla 

motivasyonu artıran etkili bir danışma yöntemi olan Motivasyonel Görüşme 

tekniği etkili bir yönetem olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu derlemede kadın 

sağlığı alanında MG tekniğinin kullanımının ve yerinin öneminin ele 

alınması amaçlanmıştır. 

 

Anahtar sözcükler: Kadın sağlığı, Motivasyonel Görüşme, Hemşirelik 

 

1. Giriş 

Sağlığın tanımını yapmak son derece güçtür. Çünkü herkesin kendine göre bir sağlık kavramı 

vardır. Sağlık bir bilimsel bilgi, bir fikir değil, fonksiyon görmekte olan bir bedenin dilidir. Dünya 

Sağlık Örgütü sağlığı, “Sağlık; yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, mental ve sosyal 

yönden tam bir iyilik halidir ”şeklinde tanımlamaktadır (Bolsoy, Sevil,2006). Kadın sağlığı ise Dünya 

Sağlık Örgütü, 1994 Kahire Dünya Nüfus Konferansı ve 1995 Pekin Dünya Kadın Konferansında 

tanımladığı biçimde “Kadın Sağlığı”, kadının yalnızca hastalık ya da sakatlığının olmayışı değil 

bedenen, ruhen ve sosyo-ekonomik açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. Kadının fiziksel, 

duygusal ve sosyal iyiliğini içerir. Biyoloji kadar hayatlarının sosyal, kültürel, politik ve ekonomik 

boyutu tarafından da belirlenir. Bu nedenle kadın ve erkeklerdeki sağlık ve hastalık örüntüleri belirgin 

farklılıklar gösterir. Kadınların doğumdan beklenen yaşam süresi erkekten daha uzundur. Bu avantajlı 

durumun bir kısmı biyolojik kökenlidir. Ancak kadınlar erkeklerden daha uzun yaşamaları, onların 

nitelikli bir yaşam sürdükleri anlamına gelmemektedir. Pek çok toplumda, kadınların erkeklere göre 

daha fazla hastalık ve stres yaşadıkları belirtilmektedir. Özellikle daha uzun yaşayan kadınlarda kronik 

hastalıklar, osteoporoz, diyabet, hipertansiyon, artrit, iskemik kalp hastalığı, inme, alzheimer, demans, 

sakatlık gibi durumların arttığı bildirilmektedir(Coşkun ve Özdilek, 2012). Kadınlar, her toplumda 

sağlık sorunlarıyla dikkat çeken bir nüfus grubu olmuşlardır. Toplumların gelişmişlik düzeyine göre 

sağlık sorunlarının niteliği ve yoğunluğu farklılaşmaktadır. Bunun gibi sorunlara bakış ve sorunların 
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aşılmasına yönelik adımlar da çeşitlilik göstermektedir. Öte yandan kadınların kendi sağlık sorunlarını 

algılayışları ve bu doğrultuda çözüm arayışları ve davranışları da farklı olmaktadır(Aktaş, 2007). Kişi 

sağlık durumuna duyarlıysa ve ciddiye alıyorsa o kişi sağlıkla ilgili davranışları daha fazla uygular. 

Koruyucu davranışın tehlikeyi azaltma olasılığına inanmışsa o davranışın sıkıntı vereceğini düşünse de 

davranışın oluşması için güdülenir. Ancak kişinin yaşadığı anksiyete ve korku ise harekete geçmesini 

engelleyebilir (Özmen, 2004). Kadın sağlığında kadınların sağlığa ve hastalığa ilişkin bu ambivalan 

duygularının verilen sağlık hizmetiyle çözülmesi kadın sağlığı için oldukça büyük önem arz 

etmektedir. Bunun için kadın sağlığı hizmetlerinde temel noktası ambivalansı incelemek ve 

çözümlemek olan motivasyonel görüşme tekniklerinden yararlanılmalıdır (Ögel, 2009). Klinik bir 

yöntem olan Motivasyonel Görüşme ilk kez 1983 yılında tanımlanmış, başlangıçta alkol problemi olan 

hastaların motivasyonunu değiştirmek için kısa süreli bir müdahale yöntemi olarak geliştirilmiştir. 

1990’ların başlarından itibaren motivasyonel görüşme, diğer sağlık sorunları ile birlikte, kronik 

hastalıklarda önemli olan davranış değişikliğinin hastanın motivasyonunda genel bir sorun teşkil 

etmesiyle birlikte, diğer problemlerle baş etmek için de kullanılmaya başlanılmıştır (Rollnick, ve ark, 

2008). Motivasyonel görüşmede danışan bilen ve uzman olup, danışman bilen rolüne soyunmaz. Bu 

nedenle danışman, (danışandan önce hazır olmaz) kendi düşüncelerini empoze etmez. Danışan 

neredeyse oraya gider. Motivasyonel görüşme, eşlik etme ve yargısız kabullenmedir. Terapist, danışan 

kişinin enerjisini kullanmalı ve değişime yönelik isteğini ortaya çıkarmalıdır. Teröpatik ilişki; uzman / 

alıcı rolünden çok, bir ortaklık / arkadaşlık ilişkisidir (Cangöl ve Şahin, 2017). 

Motivasyonel görüşmenin özellikleri şu şekildedir: 

• Motivasyonel görüşme kişinin değişme ya da değişmeme sebeplerini anlamasına yardımcı 

olur. Bu yüzden görüşme boyunca kişi değişime karar vermediği sürece çözüm önerileri 

sunulmaz. 

• MG danışan merkezli olduğu için terapistin gerekli olduğunu düşündüğü konular üzerinde 

değil, danışanın sorunları üstünde durur. 

• Danışan bilen ve uzmandır. Terapist bilen rolüne girmez. Bu yüzden terapist kendi 

düşüncelerini empoze etmez. 

• MG savaş değil danstır. Birbirleriyle mücadele etmek yerine birlikte hareket ederler. Terapist 

danışanın değişime yönelik isteğini ortaya çıkarmalıdır. 

• Terapist danışanın kararlarına ve tercih yapma hakkına saygı duyar. 

• Danışanın değişime hazır olması terapist danışan ilişkisinin ürünüdür. 

• Danışanın inkâr ve direnç göstermesi terapistin davranışlarına karşı geri bildirimdir. 

• MG’deambivalansı/ikilemi çözmek terapistin değil, danışanın görevidir (Meral, 2018). 

2. Motivasyonel Görüşmenin Temel İlkeleri 

Danışanlara değişim yolunda eşlik ederken motivasyonel görüşme uygulayıcısının bütün bir 

süreç boyunca temel aldığı bir takım ilkeler mevcuttur. Bu ilkeler motivasyonel görüşmenin özünde 

yapmak istediği şeyi gerçekleştirmede hem danışmana hem de danışana yol gösterir (Hastunç, 2018). 

Motivasyonel görüşmenin doğasıyla büyük bir uygunluk gösteren 4 temel ilkesi; 

1. Empati ifade etme 

2. Çelişki geliştirme 

3. Dirençle yuvarlanma 

4. Öz yeterliği desteklemedir. 
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2.1. Empati İfade Etme  

Danışan odaklı ve empatik bir danışmanlık, motivasyonel görüşmenin temel bir ilkesi ve 

tanımlanan bir özelliğidir. Bu tarz empatik iletişim, motivasyonel görüşme sürecinin en başından 

başlayarak süreç boyunca kullanılır. Danışanın söylediklerinin anlaşıldığını gösteren yansıtmalı 

yorumları içeren bu teknik, danışmanın danışanı dinlediğini ve onun bakış açısından bakmaya 

çalıştığını gösterir. Bu becerinin kullanılması danışanın değişim planı yapması adına pozitif 

yönelimlere girmesine yardımcı olur. Bunun yanında empati, danışanın duygu ve düşünceleri arasında 

rahatça ilerleyebileceği güvenli bir alan kurulmasına yardımcı olur (Hastunç, 2018). 

2.2. Çelişki geliştirme 

Kişinin şimdiki davranışları ile amaçları arasındaki çelişkileri ortaya koymaktır. Aradaki 

çelişkili ve birbirini desteklemeyen alanları görmesi sağlanarak, değişim için motive olmasına yardım 

edilir (Cangöl ve Şahin 2017). 

2.3. Dirençle yuvarlanma 

Motivasyonel görüşme bir savaş değildir. Kazanan veya kaybeden yoktur. Terapiste düşen 

hastaya değişim yönünde yeni bir bakış açısı oluşturmaktır. Burada ifade edilen algılamadaki 

değişikliktir. Terapist yeni hedefler getirmez. Hastanın yeni bakış açılarını görmesini sağlar (Cangöl 

ve Şahin 2017). 

2.4. Öz yeterliği destekleme 

Kendine yeterlilik değişme için anahtar bir etkendir ve bağımlılığı olan kişilerin tedaviden iyi 

sonuç alması için önemli bir ön belirleyicidir. Terapist, yukarıda belirtilen dört ilkenin başarılı 

uygulanması ile kişiyi ciddi bir sorunu olduğunun fark etmesine yardımcı olabilir (Cangöl ve Şahin 

2017). 

Tekniğe uygun olarak yapılan motivasyonel görüşmelerin sağlık konusunda davranış değişikliği 

oluşturma da önemi büyüktür. Yapılan çalışmalarda birçok alanda kısa süreli görüşmelerde bile etkili 

olduğu ortaya konulmuştur (Rubak ve ark 2005; Dicle, 2017). Motivasyonel görüşmenin kullanıldığı 

alanlara örnek olarak; sigara bırakma (gebelerde, öğrenci, lerde), akut inme sonrası rehabilitasyon, tip 

2 diabetesmellitusta yaşam tarzını değiştirme, astım tedavisini sürdürme, HIV’li hastaların 

antiretroviral tedavilerini alması, alkol bağımlılığı tedavisi, kardiyak bakım, çocuk koruma, kronik 

ağrı, diabetesmellitus, diyet yönetimi, madde bağımlılığı, AIDS’ten korunma, kazaları önleme, 

anksiyete bozukluğu, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, cinsel davranış değişikliği, tütün 

bağımlılığı ve kilo verme konuları sayılabilir (Özdemir ve Taşcı, 2013). Birçok alanda kullanım 

özelliğine sahip olan ve birçok disiplindeki (doktor, psikiyatrist, hemşire davranış bilimci vs) uzmanlar 

tarafından kullanılan motivasyonel görüşme kadın sağlığı alanında yapılan çalışmalarla davranış 

değişikliği oluşturarak kadın ve çocuk sağlığını geliştirdiği yönünde kanıtlar mevcuttur. Karatay’ın 

2007 yılında yaptığı tez çalışmasında ‘Sigara bırakma aşamalarına odaklı motivasyonel görüşmelerle 

gebelerde sigara bıraktırma’ etkisi incelenmiş ve müdahaleden 3 ay sonra yapılan izlem ziyaretinde 

gebelerin % 39.5'inin sigarayı bıraktığı; % 44.7'sinin ise sigarayı başlangıçtaki içtiği miktarın %60'ı 

oranında azalttığı; müdahale öncesinde gebelerin büyük çoğunluğunda (% 86.8) çevresel sigara 

dumanı söz konusu iken, müdahale sonunda bu miktarın % 55.3'e düştüğü; gebelerin öz yeterlilik puan 

ortalaması başlangıçta 61.36±12.61 iken, müdahale sonunda 93.34±27.04'e yükseldiği saptanmıştır( 

Karatay,2007). Ayrıca yapılan çalışmalar motivasyonel görüşmenin yalnızca kadının sağlığına etki 

etmediğini kadının ebeveyinlik ve bakım rolünde de değişimler oluşturduğu ortaya konulmuştur. 

Cangöl’ ün 2016 yılında yürüttüğü ‘Emzirmeyi desteklemede gebelik boyunca sürdürülen motivasyon 
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görüşmelerin etkisi’ adlı tez çalışmasında motivasyonel görüşme sürdürülen deney grubundaki 

annelerin kontrol grubundaki annelere göre daha kısa sürede emzirmeye başlama, ilk emzirme 

deneyimlerinde daha az sorun yaşama, emzirmede kendine güvenme düzeyi puan ortalamasında ve ilk 

besin olarak daha fazla anne sütü verme oranlarında istatistiksel olarak anlamlı artış bulunmuştur 

(Cangöl, 2016).  

Yine Akçay ‘ın 2015 yılında ‘Annelerle yapılan motivasyonel görüşmelerin okul öncesi 

dönemdeki çocuğun medya etkileşimine ve saldırganlık davranışlarına etkisi’ adlı tez çalışmasında 

annelere yapılan motivasyonel görüşmenin çocukların ekran önünde (TV, bilgisayar/konsol oyunu) 

geçen zamanının azalttığı ve medya konusunda annelerin çocuk denetimlerinin (önceden gözden 

geçirme, programlı ve birlikte izleme, açıklamalı yardım, akıllı işaretler sınıflandırma sistemine göre 

izleme) arttığı ve çocukların saldırgan davranışlarının azaldığı belirlenmiştir (Akçay, 2015). 

Motivasyonel görüşmenin yapılan uygulamalarda hem kadının bireysel sağlığını yükseltmede 

hem de bakım verdiği kişilerin sağlığını yükseltmede etkinliği literatürdeki çalışmalarda yer 

almaktadır. Bu bulgular doğrulusunda kadın sağlığında motivasyonel görüşme teknikleri kullanılarak 

hem kadının bireysel sağlığının yükseltilmesi hem de kadıdaki davranış değişiklikleriyle toplum 

sağlığına katkıda bulunulması amacıyla kadın sağlığında motivasyonel görüşme tekniklerinin 

kullanılması önerilebilir.   
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Abstract  

 

Most of the risk factors in pregnancy are unknown. However, these factors can be detected early and 

prevented. In this context, various policies have been implemented in the world and in our country. In 

this study, the international conventions and legislations applied in the world and in our country were 

examined in order to evaluate the historical development for early detection and prevention of risk 

factors during pregnancy. 
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Özet 

Gebelikte risk faktörlerinin çoğu önceden bilinememektedir. Ancak bu faktörler erken tespit 

edilip önlenebilmektedir. Bu bağlamda dünyada ve ülkemizde çeşitli politikalar yürütülmüş ve 

yürütülmektedir. Bu çalışmada gebelikte risk faktörlerinin erken tespit edilip önlenmesine 

yönelik tarihsel gelişimin değerlendirilmesi amacıyla dünyada ve ülkemizde uygulanan 

uluslararası sözleşmeler ve çıkarılan mevzuatlar incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: gebelik, mevzuat, politika, risk faktörü, önleme 

Giriş 

Gebe kadınların tahmini %15'inde gebelik, doğum sırası veya sonrasında obstetrik 

komplikasyonlar gelişmektedir [1]. Kadın yaşamında önemli fizyolojik ve psikolojik değişikliklere yol 

açan bir olay olan gebelik döneminde meydana gelen komplikasyonlar gelişmekte olan ülkelerde ölüm 

ve sakatlık oranlarını arttırmaktadır [1]. Bu komplikasyonlar anne ölüm oranlarını önemli ölçüde 

artırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2015 raporuna göre her gün yaklaşık 830 kadın 

gebelik ve doğum komplikasyonları nedeniyle ölmekte ve bu ölümlerin çoğu doğum öncesi, sırası ve 

sonrasında yeterli ve kaliteli bakım ile önlenebilmektedir. Tüm bu anne ölümlerinin %99’u gelişmekte 

olan ülkelerde meydana gelmektedir. [2, 3]. Ülkemizde 2005 yılında yapılan Ulusal Anne Ölümleri 

Çalışmasında anne ölüm oranı yüzbin canlı doğumda 28.5 iken 2017 yılında Anne, Çocuk ve Ergen 

Sağlığı Enstitüsü’nün yaptığı araştırmada yüz binde 14.6’ya, düşürülmüştür [4].  Bu düşüşte 

ülkemizde uygulanan gebelikte riskli durumları önlemeye yönelik politkaların rolü azımsanamayacak 

kadar yüksektir.  

Gebelikte ortaya çıkan sorunların çoğu önceden bilinememekte ve bu komplikasyonların en 

erken dönemde tespit edilip, uygun girişimlerin en hızlı şekilde uygulanması hayat kurtarıcı 

özelliktedir. Bu bağlamda dünyada ve ülkemizde gebelikte komplikasyona yol açacak risk faktörlerini 

önlemeye yönelik politikalar yürütülmektedir. [5, 6, 7]. 

 Dünyada Gebelikte Risk Faktörlerini Önlemeye Yönelik Politikalar 

İnsan hakları evrensel bildirgesinde yer alan “Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek 

hakkına haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan 
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faydalanırlar” ifadesi ana çocuk sağlığı hizmetlerinin  uluslar arası platformda ele alınması ve 

önemsenmesi gerekliliğini vurgulamaktadır [5].  

1972’de uluslar arası kadın harekâtının önerisiyle Birleşmiş Milletler 1975 yılını  “Birleşmiş 

Milletler Uluslar arası Kadın Yılı” olarak ilan etmiştir. Birleşmiş Milletler 1975 yılında Meksika’da 

Birinci Dünya Kadın Konferansını düzenlemiş ve bu konferansta 1975-1985 yılları arasındaki 10 yıllık 

süreç  ana teması sağlık, istihdam ve eğitim olan “Kadın On Yılı” olarak ilan edilmiştir.  

1994 yılında Uluslararası Nüfus Ve Kalkınma Konferansı Kahire’de yapılmıştır. Bu konferansta 

anne hakları ve “Üreme Sağlığı” kavramı ilk kez gündeme gelmiş, kadın sağlığı ve güvenli annelik 

konularına da yer verilmiştir. Konferansa katılan ülkeler geleneksel “Ana Çocuk Sağlığı-Aile 

Planlaması” yaklaşımlarını değiştirmişler ve üreme sağlığı kapsamında maternal morbidite ve 

mortalite,  sağlıksız düşükler, istenmeyen gebelikler  de ele almışlardır [5]. 

Uluslar arası Aile Planlaması Federasyonu 1995’de Üreme Hakları ve Cinsel Haklar 

Bildirgesi’ni yayınlamıştır. Bu bildirgede yer alan yaşama hakkı maddesinde yer alan “Hiçbir kadının 

yaşamı gebelik nedeniyle tehlikeye atılmamalıdır. Bu hak, öncelikle önlenebilecek ölümlerde önem 

kazanmaktadır.” ifadesi güvenli annelik uygulamalarıyla maternal ve fetal morbidite riskinin azalacağı 

belirtilmektedir. Bildirgede yer alan eşitlik hakkı maddesinde hiç kimsenin, cinsel ve üreme 

yaşamında, sağlık bakımı ya da sağlık hizmetlerinden yararlanmada ayrımcılığa tabi tutulamayacağı 

belirtilmektedir. Ayrıca “Herkesin üreme sağlığı, cinsel sağlık ve haklarına ilişkin bilgi, danışmanlık 

hizmetlerini de kapsayan sağlık ve refahlarını güvence altına alacak bilgi ve eğitime ulaşmakta eşit 

haklara sahip olduğu” belirtilmektedir. Bildiregede yer alan “Çocuk sahibi olup olmamaya karar 

verme hakkı” maddesinde “Tüm bireylerin sahip olacakları çocuk sayısını ve çocukları arasındaki 

zaman aralıklarını özgürce ve sorumluluğunun bilincinde olarak kararlaştırma ve bunun için gereken 

bilgi, eğitim alma ve yöntemleri öğrenme hakkı vardır.” ifadesi ile aile planlaması hizmetlerinin tüm 

bireyler tarafından kullanılması sağlanmakta ve istenmeyen gebelikler önlenmektedir. Sağlık bakımı 

alma ve sağlığın korunması hakkı ile herkesin, gebeliğin güvenli sonlandırılması dâhil, doğurganlığı 

düzenleyen tüm yöntemler ile infertilite tanısı ve tedavisini de kapsamaktadır. Bilimsel gelişmelerden 

yararlanma hakkı maddesinde herkesin infertilite, gebeliğin önlenmesi ve gebeliğin güvenli şekilde 

sonlandırılmasını da kapsayan konularda üreme sağlığı teknolojisinden yararlanma hakkına sahip 

olduğu belirtilmektedir [8]. 

24 Eylül 2001’de Barselona Bildirgesi ve Anne Hakları bildirgesi Barselona, İspanya’da “5. 

Dünya Perinatal Tıp Kongresi”nde kabul edilmiştir. Dünya çapında ilk kez yapılmış olan“Anne ve 

Yenidoğan Hakları”na ilişkin bu bildirgenin amacı; tüm dünyada gebelik, doğum ve doğum sonrası 

dönemin anne ve çocuk sağlığı için en iyi fiziksel, ruhsal ve sosyal şartlarda gerçekleşmesini 

sağlamaktır [5, 8]. 

Türkiye’de Gebelikte Risk Faktörlerini Önlemeye Yönelik Politikalar 
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Türkiye'de Atatürk tarafından 1920'de nüfus konusu ilk kez bir politika olarak ele alınmıştır. O 

dönemdeki geçirilmiş olan savaşlar, salgın hastalıklar gibi sebeblerle yüksek ölüm oranları, kalkınma 

için insan gücüne ihtiyaç duyulması ve savunmanın insan gücüne dayalı olması gibi koşullar 

doğrultusunda pronatalist bir politika benimsenmiştir. Bu doğrultuda bu dönemde nüfus artışını ve 

doğurganlığı etkileyen pekçok kanun çıkarılmıştır. Bunlardan ilki 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 

Kanununudur. Bu kanun ve daha sonra 1930’da Umumi Hıfzıssıhha  Kanunun’u ile her ne sebeple 

olursa olsun gebeliğin sonlandırılması kesinlikle yasaklanmıştır [9, 6].  1930 tarihli Umumi 

Hıfzıssıhha  Kanunu ile kadın ve çocukların korunmasına ilişkin ilk düzenleme de yapılmıştır. Bu 

düzenleme ile ilk kez doğum izni düzenlenmiş ve ana çocuk sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi Sağlık 

ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığının sorumluluğuna verilmiştir [7]. Ayrıca 1928 yılında çıkarılan 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile gebe muayenesi ve sağlığı, doğumun 

yaptırılması, doğum sırasında basit manevraların uygulanması ve bebeğin ilk bakımı ebelerin görev 

tanımı içinde yer almıştır. Ayrıca bu kanunla ebelere Sağlık Bakanlığınca belirlenen ihtiyaç 

maddelerini ve ilacı doğum anında yanlarında bulundurma, doğumda alet kullanarak müdahalede 

bulunmama ve sorunlu doğumlarda hekim çağırma zorunluluğu getirilmiştir [10]. 

Ülkemizde 1950’lilerde aşırı doğurganlık ve yasal olmayan düşüklerin artmasıyla paralel olarak 

anne ölüm oranlarındaki artış nedeniyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde 1952’de Ana 

Çocuk Sağlığı Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuştur. Bu müdürlük gerek gebelik döneminde ve gerekse 

doğumdan sonra ana ve çocuk sağlığını izleme görevini üstlenmiştir [10]. Bu müdürlüğe bağlı olarak 

kadınlara aile planlaması, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemlere yönelik sağlık bakım hizmeti 

sunmak amacıyla Ana-çocuk Sağlığı merkezleri açılmış ve sağlık hizmeti sunumunda ebe ve 

hemşireler aktif rol almıştır [5, 10, 11].   

1960 yılından sonra aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi 

gündeme gelmiştir. Bu bağlamda nüfusun artış hızını azaltmak amacıyla nüfus politikasında değişiklik 

yapma çalışmaları başlatılmıştır. 1965’de çıkarılan Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile gebeliği 

önleyici yöntemlerin satış ve dağıtımı serbest bırakılmış ve tıbbi zorunluluk halinde küretaj ve cerrahi 

sterilizasyon hakkı tanınmıştır [10]. Ayrıca bu yasada öngörülen hizmetlerin yürütülmesi görevi Sağlık 

Bakanlığına verilmiştir. Aynı yıl aile planlaması hizmetlerini yürütmesi için Nüfus Planlaması Genel 

Müdürlüğü kurulmuştur.  

1978’de Alma-Ata’da Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan bildirgeye imza atmış olan 

ülkemiz Temel Sağlık Hizmetleri (TSH) görüşünü benimsemiştir. Bu yeni sistemle 1982’de Sağlık 

Bakanlığı bünyesinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇS/AP) Genel Müdürlüğü 

oluşturularak AÇS/AP hizmetlerinin TSH ile entegre bir şekilde yürütülmesine başlanmıştır [11]  

27 Mayıs 1983’te doğurganlığın fazla olması ve sağlıksız koşullarda düşük nedeniyle artan anne 

ölüm oranını azaltmak amacıyla Nüfus Planlaması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle 10. 

haftaya kadar olan gebeliklerin isteğe bağlı küretajla sonlandırılması, 10 haftadan büyük gebeliklerde 
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ise kadının hayatını tehlikeye sokan bir durum veya doğacak çocukla ilgili tıbbi bir sakınca 

bulunuyorsa hekim raporu ile gebeliğin sonlandırılması ve gönüllü cerrahi sterilizasyon yöntemlerinin 

uygulanması yasallaşmıştır. Ayrıca bu yasa ile aile planlaması uygulamalarında ebe ve hemşireler 

yetkilendirilmiş ve küretajların sağlıklı koşullarda yapılması için küretaj klinikleri açılmıştır [5, 10].  

1994’de Kahire’de yapılan Birleşmiş Milletler Nüfus ve Kalkınma Konferansına ülkemiz de 

katılmıştır. Konferansta “ana çocuk sağlığı” kavramı yerine kadının statüsü ve sağlık ilişkisini 

vurgulayan “üreme sağlığı” kavramı ilk kez kullanılmıştır. Bu doğrultuda konferansa katılan ülkeler 

kadın sağlığında “bütüncül” bir yaklaşım benimsemiştir. Bu yaklaşım doğrultusunda Sağlık Bakanlığı 

koordinatörlüğünde “Kadın Sağlığı ve Aile planlaması Ulusal Eylem Planı” hazırlanmıştır [7].   

2003 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programı ile anne ve çocuk sağlığına özel önem 

verilmiş ve öncelikli konular arasında yer almıştır.  Yapılan çalışmalarla anne ve bebek ölüm 

oranlarında önemli ölçüde düşüş sağlanmıştır.  

2005’de “Sağlık Sektörü İçin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Ulusal Stratejik Eylem Planı” 

hazırlanmış ve ilk hede olarak anne ölüm oranlarının %50 azaltılması belirlenmiştir [12].  

2010 yılında Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ile aile hekiminin görev, yetki ve 

sorumluluklarından birinin koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini 

vermek ve kayıtlı gebe, lohusa, yenidoğan ve bebeklerin izlem ve taramalarını yapmak olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca 2010 yılında yayınlanan Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve 

Çalıştırılmasına Dair Yönerge ile Toplum Sağlığı Merkezleri kurulmuştur [12].  

Türkiye’de Yürütülen Gebelikte Riskli Durumların Önlenmesine İlişkin Program ve 

Projeler 

- Doğum Öncesi Bakım Programı: Ülke genelinde uygulanan bu program ile anne sağlık 

düzeyini yükseltmek ve anne ölüm hızını azaltmak amaçlanmıştır. Bu program kapsamında Sağlık 

Bakanlığı tarafından “Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi” hazırlanmıştır. [12, 13]. 

-Gebelere Demir Destek Programı: 2007 yılında başlatılan gebelere demir destek programı ile 

gebeliğin dördüncü ayının başından doğum sonrası üçüncü ayın bitimine dek demir desteği 

sağlanmaktadır [10, 14]. 

-Gebelik ve Süt Verme Döneminde D Vitamini Destek Programı: 2011 yılında başlatılmış olan 

bu program kapsamında, her gebeye ve emziren annelere D vitamini desteği sağlanmaktadır [10, 15].  

 -Anne Dostu Hastane Programı: Bu programda anne ve bebek ölümlerini azaltmak amacıyla 

nitelikli ve nicelikli doğum öncesi, doğum sonrası izlem yapılması ve tüm doğumların kaliteli ve 

güvenli koşullarda hastanede gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır [10, 16].  

-Doğum-Sezaryen Programı: Bu programın amacı tüm gebelerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde 

hastanede doğum yapmasını, sezaryen oranlarının azaltılmasını sağlamaktır [10, 17].  

-Doğum Sonu Bakım Programı: Doğum sonrası dönemde önlenebilir sebeblerle gerçekleşen 

anne ve bebek ölümlerini önlemek amacıyla geliştirilmiş bir programdır. [10, 18]. 
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-Anne Ölümleri İzleme Programı: Anne ölümlerinin nedenine göre incelenmesi ve 

önlenebilecek nedenlerle meydana gelen anne ölümlerini önlemek amacıyla yürütülmektedir [10, 19].  

-Aile Planlaması Programı: Bu program aile planlaması hizmetlerinin niteliğini ve 

ulaşılabilirliğini artırmak ve ailelerin istediği zaman istediği sayıda çocuk sahibi olabilmesini 

sağlamak amacıyla oluşturulmuştur [10].  

-Misafir Anne Programı: Bu program kapsamında hastane bulunmayan veya hastaneye 

ulaşımın hava ve yol koşullarının uygunsuzluğu nedeniyle mümkün olmadığı yerleşim 

yerlerinde yaşayan gebelerin hastaneye ulaşımı sağlanarak doğumlarının sağlıklı şartlarda 

yapılması sağlanmaktadır [20]. 

-Güvenli Annelik Programı: Anneye gebelik öncesi, anne ve bebeğe doğum öncesi, doğum 

sonrası bakım, tedavi hizmetlerinin verilmesi, istenmeyen ve yüksek riskli gebeliklerin önlenmesi, 

gebelik, doğum ve doğum sonrası komplikasyonların tanımlanması, önlenmesi ve yönetimini 

kapsayan anne ve bebek ölümlerinin ve komplikasyonların azaltılmasına yönelik bütüncül yaklaşım 

güvenli annelik yaklaşımıdır [21-23].  
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Abstract:  

Objective: This descriptive and relational study was conducted to investigate the relationship between 

the self-care power and life quality of diabetic patients.   

Materials and Methods: The population of the study consisted of patients admitted to the Internal 

Medicine Clinic of Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital between September 

2018 and June 2019. The objective of the study was to reach all of the patients without sampling. The 

study was completed with 93 patients who agreed to participate in the study. The data were collected 

using the Patient Information Form prepared by the researchers and the Self-Care Power and Quality 

of Life (SF-36) scales. In the analysis of the data; percentage, minimum value, maximum value, t-test, 

Anova Test, Kruskal Wallis Test and Pearson’s Correlation Test were used. p<0.05 was accepted as 

statistically significant.  

Results: The mean age of the participants was 48.93±16.50; 51.6% of them were male; 77.4% of them 

were married; 25.8% of them were primary school graduates; 38.7% of them were housewives; 76.3% 

were living in the city center; 38.7% had a disease duration ranged between 0-5 years. The mean 

score of them on the self-care power scale was 97.08±22.7. Their mean scores on the physical 

function, physical role, pain, general health, vitality, social function, mental role, mental function, and 

mental health subscales of SF-36 quality of life scale were 48.49±27.57, 40.59±36.84, 50.48±27.71, 

39.89±20.41, 44.86±22.55, 35.69±20.85, 51.07±21.09, 41.57±38.27, 53.59±19.00, and 5.48±16.66, 

respectively. The difference between the mean scores on the physical health subscale of SF-36 quality 

of life scale was found to be statistically significant according to education level, occupation and 

disease duration. According to educational status, the difference between the mean scores on the 

mental health subscale of SF-36 quality of life scale was found to be statistically significant. In the 

study, it was found that there was a positive and statistically significant relationship between the mean 

scores on the physical health and mental health sub-dimensions of self-care power and SF-36 quality 

of life scale.  

Conclusion: It was found that the mean self-care power of the patients was moderate and their mean 

life quality score was low. Significant correlations were found between their mean scores on the self-

care power and life quality subscales and physical health and health subscales. 

Keywords: Patient, nurse, self-care, life quality 
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DIYABETLI HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ ILE YAŞAM KALITESI ARASINDAKI 

İLIŞKININ İNCELENMESI 
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Özet:  

Amaç: Araştırma, diyabetli hastaların öz-bakım gücü ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapıldı. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, Eylül 2018 - Haziran 2019 tarihleri arasında Diyarbakır 

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği’ne yatışı yapılan hastalar oluşturdu. 

Araştırmada örneklem seçimine gidilmeden tüm hastalara ulaşmak hedeflendi. Araştırmaya katılmayı 

kabul eden 93 hasta ile araştırma tamamlandı. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan Hasta 

Bilgi Formu ile Öz-Bakım Gücü ve Yaşam Kalitesi-SF-36 ölçekleri kullanılarak toplandı. Verilerin 

analizinde; yüzdelik, minimum değer, maksimum değer, t-testi, Anova, Kruskal Wallis Testi ve 

Pearson’s korelasyon testi kullanıldı. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.  

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hastaların yaş ortalamasının 48.93±16.50 olduğu, 

%51.6’sının erkek, %77.4’ünün evli, %25.8’ inin ilköğretim mezunu ve %38.7’sinin ev hanımı olduğu, 

%76.3’ünün il merkezinde yaşadığı, %38.7’sinin hastalık süresinin 0-5 yıl arasında olduğu belirlendi. 

Özbakım gücü ölçeği toplam puan ortalaması 97.08±22.74, SF-36 yaşam kalitesi ölçeği; fiziksel işlev 

48.49±27.57, fiziksel rol 40.59±36.84, ağrı 50.48±27.71, genel sağlık 39.89±20.41 ve toplam fiziksel 

sağlık alt boyutunda 44.86±22.55, yaşamsallık 35.69±20.85, sosyal işlev 51.07±21.09, mental rol 

41.57±38.27, mental işlev 53.59±19.00 ve toplam mental sağlık alt boyutunda ise 45.48±16.66 olarak 

belirlendi. Eğitim durumu, meslek ve hastalık süresine göre; SF-36 yaşam kalitesi ölçeğinin fiziksel 

sağlık alt boyut toplam puan ortalamasının istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Eğitim 

durumuna göre, SF-36 yaşam kalitesi ölçeğinin mental sağlık alt boyutunun toplam puan ortalaması 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Araştırmada, öz bakım gücü ile SF-36 yaşam kalitesi ölçeğinin, 

fiziksel sağlık ve mental sağlık alt boyutlarının toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönde ve 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu saptandı.  

Sonuç: Hastaların öz bakım gücü puan ortalamasının orta düzeyde,  yaşam kalitesi alt boyut puan 

ortalamasının düşük düzeyde olduğu saptandı. Öz bakım gücü ve yaşam kalitesi ile fiziksel sağlık ve 

sağlık alt boyutları toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki saptandı.  

Anahtar sözcükler: Hasta, hemşire, öz bakım, yaşam kalitesi 
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GİRİŞ 

 

Diyabet, insülin eksikliği ya da yokluğu sonucu glisemik kontrolün bozulmasına bağlı ortaya 

çıkan kronik bir hastalıktır (1,2). Diyabet, hastaların yaşamlarını tüm yönleriyle etkileyerek, zorunlu 

yaşam biçimi değişikliklerine yol açar. Diyabete yönelik bakım, her hastada farklı özellikler gösteren 

ve yeni planlamalarla farklı bireysel yaklaşımları gerektiren dinamik bir süreçtir (2,3). Diyabet 

hastalarına daha iyi sağlık olanaklarının sunulması, öz-bakım gücünün artırılması ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi için multidisipliner ve bütüncül bir yaklaşım gerektirir (4). 

Öz-bakım, bireyin kendi bakım aktivitelerine etkin katılarak sağlığını koruma ve geliştirme 

çabasıdır. Diyabetli birey, öz-bakım becerilerine, diyabet ve tedavisi ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olduğunda, hastalıkla etkin bir şekilde baş edebilir (3, 5, 6) . Diyabetli hastaların ilaç tedavilerine 

bilinçli başlama, sürdürme ve yönetme yeteneği, öz-bakım gücünün bir göstergesidir. Öz-bakımlarını 

yeterince yerine getiremeyen bireylerin, ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşılama seviyesine ulaşana 

kadar desteklenmeleri gerekmektedir (5,7). Yapılan çalışmalarda, diyabet ile ilgili bilgi eksikliğinin, 

öz-bakım gücünü olumsuz yönde etkilediği görülmüştür (7,8,9). 

Yaşam kalitesi, günlük yaşam koşullarında, bireyin kişisel doyum düzeyini etkileyen 

hastalıklar ve günlük yaşamın fiziksel, ruhsal ve toplumsal etkilerine verilen tepkiler olarak 

tanımlanmaktadır (10,11). Çok boyutlu bir kavram olarak tanımlanan doyum; bireylerin algılarının var 

olan fonksiyonlar düzeyinde değerlendirilmesidir (4,6). Diyabetli hastalarda, günlük yaşam 

aktivitelerini etkileyen yaşam kalitesi, tedavi ve bakımın önemli bir göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. Diyabetli hastalarda birincil amaç yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir. (7). Diyabetli 

hastalarda, nefropati, nöropati, retinopati gibi komplikasyonların yanı sıra ilaç kullanımı ve beslenme 

kısıtlamaları da yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir (3,6). Sönmez’in çalışmasında, 

diyabete bağlı komplikasyonlardaki artış ile hastaların yaşam kalitesinin kötüleştiği tespit edildi (4). 

Diyabetli hastaların tedavisinde amaç; semptomların azaltılması, öz-bakım gücünün etkinliğinin 

sürdürülmesi ve böylece yaşam kalitesindeki iyileşme ile yaşam süresinin uzamasıdır. Aynı zamanda 

diyabetli hastalar, hastalığın ve tedavinin etkileri açısından değerlendirilmelidir (5,11). Bu 

araştırmanın amacı; diyabetli hastaların öz-bakım gücü ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın Tipi 

Bu araştırma, diyabetli hastaların öz-bakım gücü ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapıldı.   

Araştırmanın Yeri ve Zamanı 

Araştırma, Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nin Dahiliye Kliniği’ne yatışı yapılan diyabetli hastalara yönelik Eylül 2018-Haziran 2019 

tarihleri arasında yapıldı.   
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Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

 Araştırmanın evrenini; Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nin Dahiliye Kliniği’ne yatışı yapılan diyabetli hastalar oluşturdu. 

Araştırmanın örneklemini ise; İletişim kurulabilen, okuma-yazma bilen ve diyabet dışında 

herhangi bir hastalığı olmayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 93 hasta oluşturdu.  

Veri toplama araçları;  

Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan Hasta Bilgi Formu, Öz-Bakım Gücü, Yaşam 

Kalitesi-SF-36 ölçekleri kullanılarak toplandı.  

Birey Tanılama Formu: Araştırmaya katılan hastaların yaş, cinsiyet, öğrenim durumu ve 

medeni durumu gibi demografik bilgilerini içeren ve literatür doğrultusunda hazırlanan 8 sorudan 

oluşmaktadır. 

Öz-Bakım Gücü Ölçeği: Öz-bakım gücü ölçeği (ÖBGÖ) 1979’da Kearney ve Fleischer 

tarafından geliştirilmiş olup 43 maddeden oluşmaktadır (12). Türkçe geçerlilik ve güvenirliği 1994’ te 

Nahçivan tarafından yapılmıştır. Ölçek maddeleri daha sonra 35 maddeye indirilmiştir. 5'li Likert 

tipinde olan ölçekte maddeler 0'dan 4'e kadar puanlanmıştır. Maddelerden 8'i (3,6,9,13,19,22,26,31) 

puanlamada ters kodlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük ve en yüksek puan aralığı 0- 140 

arasındadır. Yüksek puanın öz-bakım gücünün yüksek olduğunu gösterdiği belirtilmiştir. Ölçeğin iç 

tutarlılık kat sayısı 0.89 olarak belirlenmiştir (13). 

Yaşam Kalitesi Ölçeği SF-36: Ölçek Ware tarafından 1989 yılında geliştirilmiş olup, Pınar 

tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik yapılmıştır (14,15). Likert tipte olan ölçek, 36 ifadeden, 2 

ana başlık ve 8 sağlık kavramını değerlendiren çok başlıklı bir skaladan oluşmuştur. İki ana boyutu; 

fiziksel ve mental, 8 alt boyutu ise; fiziksel rol kısıtlamaları, emosyonel rol kısıtlamaları, enerji, ağrı, 

mental sağlık ve genel sağlık, fiziksel fonksiyon ve sosyal fonksiyonlardır. Ölçekten alınan puan 0 ile 

100 arası değişmektedir. SF-36 da her alandaki puan artışı yaşam kalitesinin arttığını göstermektedir.  

Pınar çalışmasında; SF- 36’nın Cronbach Alfa değerini 0.91 olarak bulmuştur (14,15). 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerin istatistiksel analizleri SPSS 18 (Statistical Package for Social Science) paket programı 

ile yapıldı. Demografik veriler için standart sapma, yüzde, ortalama, minimum ve maksimum değerler 

kullanıldı. Ölçek puanlarına ilişkin hesaplamalarda t testi, anova, kruskal wallis testi ve pearson 

korelasyon analizi yapıldı. anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.  

Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırma öncesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Komisyonu’ndan 25.05.2018 tarihli (Sayı No:87), 

ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 21.05.2018 

tarihli (No:58146266-000-10165) yazılı kurum izni, aynı zamanda araştırmaya katılan hastalardan da 

yazılı ve sözlü onam alındı. 
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Araştırmanın sınırlılıkları 

Araştırma, Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nin Dahiliye Kliniği’ne yatışı yapılan diyabetli hastalar ile sınırlı olduğu için, sonuçlar 

bütün diyabetli hastalara genellenemez, ancak başka çalışmalardaki sonuçlar ile karşılaştırmak 

amacıyla kullanılabilir. 

 

BULGULAR 

Tablo 1. Hastaların Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımı (n=93) 

Tanıtıcı Özellikleri Sayı % 

Cinsiyet 

Kadın  

Erkek 

 

45 

48 

 

48.4 

51.6 

Medeni durumu 

Evli 

Bekar 

 

72 

21 

 

77.4 

22.6 

Eğitim düzeyi 

Okur- yazar değil 

 

19 

 

20.4 

Okur-Yazar 

İlköğretim 

Lise 

22 

24 

20 

23.7 

25.8 

21.5 

Lisans ve Lisansüstü 8 8.6 

Nerede yaşadığı 

Köy/Kasaba 

 

13 

 

14.0 

İlçe Merkez 9 9.7 

İl Merkez 71 76.3 

Meslek 

İşçi 

 

21 

 

22.6 

Memur 19 20.4 

Ev Hanım 36 38.7 

Serbest Meslek 17 18.3 

Hastalık süresi 

0-5 yıl 

 

36 

 

38.7 

6-10 yıl 27 29.0 

11 yıl ve üstü 30 32.3 

Yaş ortalaması 48.93±16.50 

Araştırma kapsamına alınan hastaların yaş ortalamasının 48.93±16.50 olduğu, %51.6’sının erkek, 

%77.4’ünün evli, %25.8’inin ilköğretim mezunu olduğu, %76.3’ünün il merkezinde yaşadığı, 

%38.7’sinin ev hanımı olduğu, %38.7’sinin hastalık süresinin 0-5 yıl arasında olduğu belirlendi 

(Tablo1). 

Tablo 2. Hastaların Öz- bakım Gücü ve Yaşam Kalitesi Alt Puan Ortalamaları (n=93) 

Değişkenler  Min. -Maks. X±SS 

Özbakım Gücü 33.00-133.00 97.08 22.74 

SF-36 Alt Boyutları  

Fizksel işlev 00.00-100.00 48.49 27.57 

Fizksel Rol 00.00-100.00 40.59 36.84 

Ağrı 00.00-100.00 50.48 27.71 
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Genel Saglık 5.00-80.00 39.89 20.41 

 Toplam Fiziksel Sağlık 2.5-90.00 44.86 22.55 

Yaşamsallık 00.00-90.00 35.69 20.85 

Sosyal İşlev 00.00-100.00 51.07 21.09 

Mental Rol 00.00-100.00 41.57 38.27 

Mental İşlev 8.00-92.00 53.59 19.00 

Toplam Mental Sağlık 9.25-83.75 45.48 16.66 

 

Özbakım gücü ölçeği toplam puan ortalaması 97.08±22.74, SF-36 yaşam kalitesi ölçeği; fiziksel 

işlev 48.49±27.57, fiziksel rol 40.59±36.84, ağrı 50.48±27.71, genel sağlık 39.89±20.41 ve toplam 

fiziksel sağlık alt boyutunda 44.86±22.55, yaşamsallık 35.69±20.85, sosyal işlev 51.07±21.09, mental 

rol 41.57±38.27, mental işlev 53.59±19.00 ve toplam mental sağlık alt boyutunda ise 45.48±16.66 

olarak belirlendi (Tablo 2). 

Tablo 3. Hastaların Tanıtıcı Özellikleri ile Öz- bakım Gücü ve Yaşam Kalitesi Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması (n=93) 

Tanıtıcı Özellikleri Özbakım Gücü 

�̅� ± 𝒔𝒔 

 Toplam SF-36 Alt boyutları 

Toplam Fiziksel 

Sağlık 

�̅� ± 𝒔𝒔 

Toplam Mental Sağlık 

�̅� ± 𝒔𝒔 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

92.97±23.92 

100.93±21.10 

40.09±23.00 

49.33±21.40 

41.49±17.30 

49.22±15.27 

Test ve Anlamlılık t=-1.70    p=0.09 t= -2.00  p=0.48 t=  -2.28  p=0.25 

Medeni durumu 

Evli 

Bekar 

 

97.79±24.36 

94.66±16.20 

 

42.51±23.06 

52.91±19.04 

 

44.57±16.81 

48.60±16.11 

Test ve Anlamlılık t=0.55    p=0.58 t=-1.88   p=0.063 t=-1.97   p=0.33 

Eğitim düzeyi 

Okur- yazar değil 

 

94.10±26.35 

 

29.57±21.62 

 

36.76±18.67 

Okur-Yazar 

İlköğretim 

Lise 

96.27±16.04 

101.25±22.51 

97.00±23.23 

40.31±20.49 

43.64±19.41 

59.87±17.53 

48.98±14.00 

43.01±13.75 

49.67±14.54 

Lisans ve Lisansüstü 94.12±31.80 59.84±23.31 53.50±24.02 

Test ve Anlamlılık KW=1.24   p=0.87 KW=22.50  p=0.00 KW=10.52  p=0.03 

Nerede yaşadığı 

Köy/Kasaba 

 

97.23±30.69 

 

44.56±24.17 

 

46.84±19.10 

İlçe Merkez 89.88±22.96 29.93±21.07 39.00±19.43 

İl Merkez 97.97±21.22 46.81±22.02 46.05±15.90 

Test ve Anlamlılık KW=0.97  p=0.61 KW=4.95  p=0.08 KW=1.97  p=0.37 

Meslek 

İşçi 

 

108.09±19.32 

 

55.26±18.34 

 

50.14±17.77 

Memur 99.94±22.20 59.21±22.92 51.32±16.87 

Ev Hanım 91.25±23.71 35.79±19.93 39.92±15.13 

Serbest Meslek 92.64±21.33 35.18±19.29 44.99 ± 15.51 

Test ve Anlamlılık KW=9.26  p=0.26 KW=15.34  p=0.00 KW=15.33   p=0.07 

Hastalık süresi 

0-5 yıl 

 

94.66±22.38 

 

50.95±21.96 

 

44.42±16.83 

6-10 yıl 97.51±22.68 45.97±21.15 45.89±15.28 
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11 yıl üstü 99.60±22.74 36.56±22.61 46.38±18.07 

Test ve Anlamlılık F=0.38  p=0.68 F=3.56  p=0.03 F=0.12 p=0.88 

 

Araştırmada, hastaların tanıtıcı özelliklerine göre öz-bakım gücü puan ortalamaları istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). Eğitim durumu, meslek ve hastalık süresine göre; SF-36 yaşam 

kalitesi ölçeğinin fiziksel sağlık alt boyut toplam puan ortalamasının istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

saptandı. Eğitim durumuna göre, SF-36 yaşam kalitesi ölçeğinin mental sağlık alt boyutunun toplam 

puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05) (Tablo 3). 

Tablo 4. Hastaların Öz- bakım Gücü ve Yaşam Kalitesi Alt Boyut Puan Ortalamaları 

Arasındaki İlişki (n=93) 

 Özbakım Gücü 

Toplam Fiziksel Sağlık  r:0.254 

p:0.01 

Toplam Mental Sağlık r:0.306 

p:0.00 

r=Pearson’skorelasyon testi,  p<0.05 

 

Araştırmada, öz bakım gücü ile SF-36 yaşam kalitesi ölçeğinin, fiziksel sağlık ve mental sağlık 

alt boyutlarının toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

bir ilişki olduğu saptandı (p<0.05) (Tablo 4). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hastaların öz-bakım gücü puan ortalamalarının orta düzeyde, yaşam kalitesi alt boyut puan 

ortalamalarının düşük düzeyde olduğu belirlendi. Öz-bakım gücü ile yaşam kalitesi toplam fiziksel 

sağlık ve toplam sağlık alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde bir ilişki saptandı. 

Hastaların bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak, öz-bakımı geliştirme ve yaşam kalitesini 

iyileştirmeye yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi, hemşirelik uygulamalarında yeni stratejiler 

belirlenmesi ve farklı gruplara yönelik benzer çalışmalar yapılması önerilebilir.  
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Abstract: 

Purpose: Due to high occupational accident rates in our country it is a very important indicator for 

development as other countries. Although tough measures are taken to reduce incidence of fatal 

accidents our country is still far from the incidence rates of developed countries.  

Methods: The main object of this study is to analyze the data of  occupational accidents by investigating 

statistical yearbooks regularly published by Turkish Statistical Institution. Records of TSI regarding 

2017 and 2018 data were examined and most seen occupational accidents, distribution of occupational 

accidents according to age, gender, sector, and years were determined. Also, most hazardous sectors, 

experience of workers were analyzed. 

Results: According to the results of the study, occupational accidents were more spread among workers 

who were not talented. Occupational accidents and diseases were most seen between ages of 36-45 and 

male workers. Happening time of the accidents were mostly summer in both years. Although number of 

occupational accidents is increasing in years this is because of accurate records in workplaces. 

Conclusion: We can say that occupational accidents can be prevented or reduced if more precautions 

can be taken or followed and recorded accurately. 

 

Keywords: Occupational Accidents, Occupational Disease, 2017,2018,Turkey 
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2017-2018 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DEKİ İŞ KAZALARININ ANALİZİ 
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Özet: 

Amaç: Türkiye’deki iş kazaları sıklığı ülkenin gelişmişlik göstergeleri açısından diğer ülkeler ile 

kıyaslandığında önemli bir sorundur. Son yıllarda sert önlemler alınmasına rağmen, hala iş kazalarına 

ait göstergeler istediğimiz oranların üstündedir.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Türkiye İstatistik Yıllıklarındaki iş kazalarına ait veriler analiz edilmiş 

ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri baz alınmıştır. 2017 ve 2018 yıllarına ait veriler iş kazalarının 

sektörlere, cinsiyete, yaşa göre dağılımları açısından incelenmiştir. Ayrıca son iki yılın verileri de 

karşılaştırılmış iş tecrübesi ve en tehlikeli iş alanları da analiz edilmiştir  

Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına göre, iş kazaları en çok nitelik gerektirmeyen işlerde görülmüştür. 

36-45 yaş arası iş kazası geçirenlerin büyük çoğunluğu erkektir. Her iki yılda da yaz aylarında iş 

kazalarında artma görülmüştür. Yıllara göre iş kazası sayısında artış görülmekle birlikte bunun tutulan 

kayıtların doğruluğunun artmasına bağlı olduğu söylenebilir. 

Sonuçlar: İş kazalarını önlemenin yolunun alınacak önlemleri sıkılaştırmadan ve tutulan kayıtları 

ciddiyetle takip etmekten geçtiği söylenebilir.  

 

Anahtar Sözcükler: İş kazaları, Meslek hastalıkları, 2017, 2018, Türkiye 

 

1. Giriş 

İşverenler ve iş görenler için, iş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatının en önemli konularındandır. 

Bir bilim dalı olarak kabul görülen iş sağlığı ve güvenliği, yalnız bizim ülkemizde değil tüm dünyada 

önemle ele alınan bir bilim dalıdır. İş hayatı ve üretim süreçleri nasıl ki sürekli değişen ve dinamizm 

gösteren bir alansa, iş sağlığı ve güvenliği de toplum hayatındaki değişikliklere göre, kimi zaman 

olumlu, kimi zaman da olumsuz olarak değişim ve gelişim göstermektedir.  

Ülkelerin iş güvenliği ve sağlığı istatistikleri incelendiğinde bu alandaki değişimler takip 

edilebilir. Ne yazık ki ülkemiz, alınan tüm önlemlere ve kat edilen gelişmelere rağmen bu konuda 

gelişmiş ülkelerin hala çok gerisindedir. Ülkelerin milli istatistik kurumlarından başka iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili konuları takip eden uluslararası kuruluşlar da mevcuttur. Bunların en önemlileri, 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’dür.  AB (Avrupa Birliği) gibi 

uluslararası kuruluşların çalışmaları da bu yönde olup sözleşme, tavsiye kararları ve metinleri iş sağlığını 

geliştirmeye yöneliktir [1-3].  
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İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı işyerlerini, işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden 

uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak 

için sistemli çalışmaları yapmaktır. İş görenleri güvenliği tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan 

korumak ve üretimin devamlılığını sağlamak iş yerinde verimliliği artırır.  

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre İş Kazası aşağıda yer 

alan durumlarda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan 

olaydır [4]: 

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına 

ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri 

dışında, 

c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini 

yapmaksızın geçen zamanlarda, 

d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp 

getirilmeleri sırasında. 

İş yerlerinde iş kazalarına yol açan faktörler incelendiğinde kimyasal ve biyolojik faktörlerin en 

başta geldiği, bunu fiziksel faktörlerin izlediği görülmektedir. Ayrıca işyerinde bulunan tozlar, 

ergonomik koşulların eksikliği, psikososyal ve mekanik faktörler de iş güvenliğini tehdit eden 

unsurlardır. 

Türkiye’de İş Güvenliği ile İlgili farklı yıllarda farklı yasalar çıkarılmıştır. Bunlardan en 

önemlileri, 1936'da çıkarılan 3008, 1967'deki 931, 1971'deki 1475 ve 2003'teki 4857 sayılı İş 

Kanunlarında İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili düzenlemeler olmuştur. 20.06.2012 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde Kabul edilip, 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6331 

sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanunu ile de daha önce yasalar içinde bölüm olarak ele alınan iş sağlığı 

ve güvenliği ilk defa müstakil bir kanun olarak düzenlenmiştir. Bu kanun ile amaç, iş yerlerinde 

işverenlere sorumlulukları yükleyerek, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, iş güvenliğinde en 

iyi koşulları sağlamaktır [5-6]. 

6331 no’lu yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği kayıtlarının 

tutulmasında ilerlemeler kaydedilmiş ve oranlarda iyileşmeler kaydedilmiştir. Fakat istatistikler 

istenilen düzeyden ve gelişmiş ülkelerinkinden çok uzaktır. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2016, 2017 yılında SGK Yıllık Raporlarının ve 2018 yılı iş 

kazalarına ait raporların incelenerek, iş kazaları, meslek hastalıkları sayılarının değerlendirilmesidir.  

2. Yöntem 

Araştırmada, Sosyal Güvenli Kurumu’nun 2016 ve 2017 yılına ait SGK yıllıkları ve iş sağlığı ve 

iş güvenliği meclisinin 2018 yılı verileri kullanılmıştır. SGK’nın 2018 yılı yıllığı yayınlanmadığından 

çalışmada 2018 yılı verileri için iş sağlığı ve güvenliği meclisinin raporları incelenmiştir. Yıllara göre 

iş kazası geçirme sıklığı, aylara, meslek gruplarına, yaşa, cinsiyete göre değerlendirilmiştir. Ayrıca 

meslek hastalığına yakalanma oranları ve iş kazasına bağlı ölümler de yıllara göre incelenmiştir [7-9]. 
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3. Sonuçlar

Araştırma 2017-2018 yıllarını kapsamasına rağmen daha iyi karşılaştırma yapmak için 2016 

sonuçlarına da vurgu yapılmıştır. 

2016 yılında meydana gelen 286.068 iş kazasının 241.115’i (%84) erkeklerin, 44.953’ü (%16) 

kadınların başına gelmiştir. Bunların içinde en çok iş kazası 152.081(%53) kişi ile nitelik gerektirmeyen 

mesleklerde meydana gelmiştir. Bunu 62.034 (%22) kişi ile tesis ve makine operatörleri izlemektedir. 

En çok iş kazası geçiren yaş grubu 101.105 (%35) ile 26-35 yaş grubudur [7]. 

2016 yılında meslek hastalığına tutulan 597 kişinin 25’i (%4) kadın, 568’I(%96) erkektir. Meslek 

hastalığına yakalanma istatistikleri incelendiğinde, bu istatistiklerin gerçek değeri yansıtmaktan uzak 

olduğu ve meslek hastalığı tespitinde zorluklar yaşandığı görülmektedir. 2016 yılında iş kazasına bağlı 

1405 ölüm vakasının 1369’u(%97) erkek, 36’sı(%3) kadındır. Bu kazlar sonucu yaşamını yitirenlerin 

686’sı(%48) nitelik gerektirmeyen iş grubundan, 336’sı((%24) tesis ve makine operatörleri içindendir. 

2016 yılında En fazla iş kazasına bağlı ölüm Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşmiştir. 

En çok meslek hastalığı geçiren grup 204 (%34) kişi ile 36-45 yaş grubudur [7]. 

2017 yılında meydana gelen 359.866 iş kazasının 300.970’i (%83) erkeklerin, 58.896’sı (%17) 

kadınların başına gelmiştir. Bunların içinde en çok iş kazası 192.594 (%53) kişi ile nitelik gerektirmeyen 

mesleklere meydana gelmiştir. İkinci sırada en çok kaza geçiren meslek grubu ise 73.307(%21) kişi ile 

tesis ve makine operatörleridir. 2017 yılında en çok meslek hastalığı geçiren grup 262 kişi ile 36-45 yaş 

grubudur [8]. 

2017 yılında meslek hastalığına tutulan 6.348 kişinin 4.308’i(%67) erkek, 2.040’i (%33) kadındır. 

2017 yılında tespit edilen meslek hastalığı sayısının arttığı görülmüştür. Bu durum beklenen bir 

durumdur. 1636 iş kazasına bağlı ölüm vakasının 1607’si (%98) erkek, 29’u(%2) kadındır. İş kazası 

ölümlerinin 835’i (%51) nitelik gerektirmeyen iş grubundan, 387’si(%24) tesis ve makine operatörleri 

içindendir. En çok iş kazası geçiren yaş grubu 120.467(%42) ile 26-35 yaş grubudur. 2017 yılında En 

fazla iş kazasına bağlı ölüm Temmuz, Ağustos ve Ekim aylarında gerçekleşmiştir [8].  

2018 yılının iş kazası ve sıklığı verileri henüz SGK yıllıklarında yayınlanmadığından bağımsız 

bir kuruluş olan, iş sağlığı ve güvenliği meclisinin derlediği bilgilere dayanarak elde edilen veriler 

kullanılmıştır. Veri setinin eşdeğer olmaması nedeniyle, 2018 yılı için alınan bilgilere göre elde edilen 

sonuçlar önceki yıllarda sunulan veriler ile aynı cinsten değildir. 2018 yılı için sadece ölüm sayıları ve 

bu sayıların yaş, cinsiyet, ölüm nedeni, aylara göre dağılımları incelenebilmiştir. 2018 yılı iş kazası 

sayıları ile, meslek hastalığı sayılarına ulaşılamamıştır.  

2018 yılında ölen 1923 kişinin çoğunluğu %49 (944) ile 28-50, %25’i(469) 18-27 yaş grubundan 

oluşmaktadır. Bunu %15 (285) ile 18-27 yaş grubu izlemektedir [9]. 

2018 yılında iş kazası sonucu ölenlerin %21,2 (408) ‘i trafik kazaları, 19,7 (379) si düşme, 

%10,4(200) kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Bunu elektrik çarpması ve zehirlenmeler 

izlemektedir. 2018 yılında iş kazası sonucunda ölenlerin 119 (%6)’u kadın, 1804(%94)’ü erkektir. 2018 

yılında iş kazası sonucu ölümlerin çoğunluğu Nisan, Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelmiştir 

[9]. 

Bu veriler sadece sigortalı olarak çalışıp iş kazasında ölenleri kapsamamakta, sigortasız olarak 

çalışanları da kapsamaktadır. Bu nedenle ölüm sayılarının SGK tarafından açıklanacak 2018 yılı iş 

kazası sonucu ölen kişi sayısından fazla olduğu tahmin edilmektedir. 
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4. Tartışma

Araştırmanın sonuçları incelendiğinde, son yıllardaki önlem ve çabanın artmasına karşın, iş 

sağlığı ve güvenliği konusunda hala çok eksiklerimiz olduğu görülmektedir. Çalışmada en fazla iş kazası 

geçiren yaş grubu her üç yıl için de orta yaş dediğimiz 26-35 gruptandır. Büyük çoğunluğu erkek olan 

bu grup en fazla nitelik gerektirmeyen mesleklerde çalışmaktadır. Araştırmanın bulguları Gümüş (2017) 

ve Ceylan (2016) ile uyumludur. Araştırmada en fazla kaza geçirilen aylar yaz ayları olarak 

belirlenmiştir. Bu bulgular Gümüş (2017) ile kısmen uyumlu, Ceylan (2015) ile uyumsuzdur. Ceylan’ın 

araştırmasında iş kazası geçirme sıklığı açısından aylar arasında fark bulunamamıştır [10-12]. 

2016 yılına göre 2017 yılında iş kazası sayısının arttığı gözlenmektedir. Bu durumun 

istatistiklerin daha ciddiyetle tutulmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. 2018 yılının resmi istatistikleri 

2019 yılının sonuna gelindiği halde yayınlanmamıştır. Resmi olmayan bilgiler ölüm sayısında çarpıcı 

bir değişikliğin olmadığını göstermektedir. Bu veriler ışığında 2016-2017 ve 2018 yılları arasını 

kapsayan dönemde iş kazaları sayısının ve iş kazaları sonucunda ölüm sayılarının azalmadığı aksine 

arttığı gözlenmektedir. Bunun nedeninin, alınan önlemlerin ve iş sağlığı ve güvenliği yasasının devreye 

girmesinden sonra artmasına rağmen, tutulan iş kazası istatistiklerinin ve bildirilen kaza sayılarının 

artması, çalışanların ve işverenlerin bildirim konusunda bilinçlenmeleriyle de ilişkili olduğu 

söylenebilir.  

İnsan hayatının en önemli unsur olduğu ve iş yerindeki çalışma koşulları ile doğrudan bağlantısı 

düşünüldüğünde iş yeri sağlığı ve güvenliğine hem işverenlerin hem de devletlerin en önem verilen 

unsurların başına koymaları gerektiği açıktır. İş güvenliği iklimi ne kadar iyi olursa çalışanların işlerine 

bağlılıkları artacak, işinden memnun bireyler olacaklardır [13]. İş sağlığı ve güvenliğinde ileride olan 

ülkelerin ise tüm gelişmişlik göstergelerinde iyileşmeler olacak ve sosyal devlet olma yükümlülüğünü 

yerine getireceklerdir [14]. 
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Abstract: 

Purpose: The aim of this study was to investigate the relationship between coping behavior and 

alexithymia in individuals who applied to a family health center. 

Materials and Methods: The sample of this descriptive and cross-sectional study consisted of 138 

individuals who live in a family health center area and accepted to participate in the study after 

explanation. Data were collected by Sociodemographic Information Form, Toronto Alexithymia Scale 

and Stress Coping Styles Scale. Frequency, mean, t test, pearson correlation analysis were used for 

statistical analysis. 

Results: The mean age of the individuals was 37.66±11.96, 57.2% were male, 50% were married, 44.9% 

were employed, 37% were high school graduates, 96.4% lived in nuclear family and 46.4% evaluated 

their general health as good. 76.8% of the individuals had no alexithymia and 23.2% had alexithymia. 

The mean subscale scores of the Stress Coping Scale optimistic approach were 11.68±3.88, the self-

confidence approach was 16.49±5.05, the insecure approach was 13.13±2.96, the submissive approach 

was 8.18 ± 4.22, and the social support search subscale mean score was 7.18±2.18. In the study, the 

means of coping with stress scale of alexithymic individuals were found to be significantly lower than 

the optimistic approach (11.83±3.74) and self-confident approach (14.66±4.94) subdimension scores 

(p<0.05). There was no significant relationship between the mean scores of the alexithymia scale and 

the subscale scores of the individuals and the subscale scores of the Stress Coping Scale (p>0.05). The 

mean total score of the alexithymia scale of women and the mean score of extraversion thought were 

significantly higher than that of men (p<0.05). The mean subscale scores of the Stress Coping Scale of 

the individuals did not show a significant difference according to gender (p>0.05) 

Conclusion: A quarter of the individuals have alexithymic features. Non-alexithymic individuals are 

more optimistic approach and self-confident approach in coping. Women show more alexithymic 

properties than men. 

Keywords: healthy individuals, alexithymia, stress coping styles, nursing 
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Özet: 

Amaç: Araştırma bir aile sağlığı merkezine başvuran bireylerde başetme davranışı ile aleksitimi 

ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılan araştırmanın örneklemini bir aile sağlığı 

merkezi bölgesinde yaşayan ve açıklama sonrası araştırmaya katılmayı kabul eden 138 birey 

oluşturmuştur. Veriler, Sosyodemografik Bilgi Formu, Toronto Aleksitimi Ölçeği ve Stresle Başetme 

Tarzları Ölçeği ile toplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede frekans, ortalama, t testi, pearson 

korelasyon analizi kullanılmıştır.  

Bulgular: bireylerin yaş ortalaması 37.66±11.96, % 57.2’si erkek, % 50’si evli, % 44.9’u çalışmakta, 

% 37’si lise mezunu, % 96.4’ü çekirdek ailede yaşamakta ve % 46.4’ü genel sağlığını iyi olarak 

değerlendirmektedir. Bireylerin % 76.8’inde aleksitimi olmadığı, % 23.2’sinde aleksitimi olduğu 

belirlenmiştir. Bireylerin Stresle Başetme Ölçeği iyimser yaklaşım alt boyut puan ortalaması 

11.68±3.88, kendine güvenli yaklaşım 16.49±5.05,  kendine güvensiz yaklaşım 13.13±2.96, boyuneğici 

yaklaşım 8.18±4.22 ve sosyal destek arama alt boyut puan ortalaması 7.18±2.18 saptanmıştır. 

Araştırmada aleksitimik bireylerin stresle başetme tarzları ölçeği iyimser yaklaşım (11.83±3.74) ve 

kendine güvenli yaklaşım (14.66±4.94) alt boyut puan ortalamaları aleksitimik olmayan bireylere göre 

anlamlı düzeyde daha düşük saptanmıştır (p<0.05). Bireylerin aleksitimi ölçeği genel ve alt boyut puan 

ortalamaları ile Stresle Başetme Tarzları Ölçeği alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmamıştır (p>0.05). Kadınların aleksitimi ölçeği toplam puan ortalaması ve dışadönük düşünce 

alt boyut puan ortalaması erkeklerden anlamlı düzeyde daha yüksek saptanmıştır (p<0.05). Bireylerin 

stresle başetme tarzları ölçeği alt boyut puan ortalamaları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermemiştir (p>0.05).  

Sonuç: Bireylerin dörtte biri aleksitimik özellikler göstermektedir. Aleksitimik olmayan bireyler baş 

etmede iyimser yaklaşım ve kendine güvenli yaklaşımı daha çok kullanmaktadırlar. Kadınlar erkeklere 

göre daha fazla aleksitimik özellikler göstermektedirler. 

Anahtar Sözcükler: sağlıklı birey, aleksitimi, stresle başetme tarzları, hemşirelik 

1. Giriş

Aleksitimi duyguları fark etme, ayırt etme ve ifade etme güçlüğü olarak tanımlanmaktadır [1]. 

Duygularını tanıma konusunda yetersiz olan kişiler duyguları hakkında düşünme ve stresli duygularla 

baş etmede güçlükler deneyimleyebilirler [2]. Ayrıca duygularını tanıma ve tanımlama zorluğu arttıkça, 

kişinin sosyal anksiyete ile başa çıkması zorlaşmakta ve sosyal desteklerden yararlanmaları 

azalmaktadır [3]. Kişinin duygularını anlaması, onları kelimelere dökmesi ve birine iletmesi sağlık ve 

uyum için gereklidir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda aleksitimik özelliklerin sadece psikosomatik 

ve diğer psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklara sahip hastalarda değil sağlıklı bireylerde de var olduğu 
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anlaşılmıştır [4]. Sağlıklı popülasyon ile yapılan çalışmalara bakıldığında aleksitimi yaygınlığının % 6.7 

ile % 18.8 arasında değiştiği görülmektedir [5,6]. Aleksitimik özelliklere sahip bireyler kendi duyguları 

hakkında çok az şey bildikleri veya yaşadıkları duygularla belirli durumlar arasında ilişki kuramadıkları 

için, bu kişilerin stres verici durumlarla başa çıkma kapasitelerinin sınırlı olduğu düşünülmektedir [2]. 

Lazarus ve Folkman (1984) stres verici ya da zorlayıcı durumlarla başa çıkmada iki temel 

yaklaşım ileri sürmektedirler [7].   Bunlar, stres verici duyguları düzenleme (duygu odaklı başa çıkma) 

ve strese neden olan problemli ilişkiyi değiştirmedir (problem odaklı başa çıkma). Duygu odaklı başa 

çıkma uzaklaşma, kendini kontrol etme, sosyal destek arama, kaçma-kaçınma, sorumluluğu kabul etme 

ve olumlu yeniden değerlendirme gibi çabalara işaret etmektedir. Problem odaklı başa çıkma ise 

problemin çözümü için gösterilen soğukkanlı, mantıklı ve planlanmış çabaları içermektedir [8].  

Aleksitimik bireylerin duygularını tanımlama, anlama ve ifade etme konusunda problemleri olduğu için 

[9,10]. destek amacıyla diğer kişilere yönelme ve stres duygularını düzenleme olasılıkları daha düşüktür 

[11]. Duygularını algılayıp ayrıntılı düşünebilen, ifade edebilen, etkili olarak düzenleyen kişilerin stres 

ve duygusal yaşantılarla daha başarılı bir şekilde başa çıktıkları belirtilmektedir [12]. Bu durumda 

aleksitimik bireylerin stresle başa çıkma konusunda zorluklar yaşamaları olası görünmektedir [11]. 

Araştırma bir aile sağlığı merkezine başvuran bireylerde aleksitimi ve stresle başetme tarzları arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

2. Yöntem 

Araştırmanın Şekli 

Bu çalışma tanımlayıcı ve kesitsel araştırma tipindedir. 

Araştırmanın Yeri: 

Araştırma, Sağlık Bakanlığına bağlı aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerle yapılmıştır. 

Araştırmanın Örneklemi: 

Araştırma örneklemini Sağlık Bakanlığına bağlı bir aile sağlığı merkezine başvurarak muayene 

olan 18 yaş ve üzeri, en az okuryazar olan, sağlıklı iletişim kurabilen, 01.04.2017-30.05.2017 tarihleri 

arasında aile sağlığı merkezine başvurup araştırmaya katılmayı kabul eden bireyler oluşturmuştur. 

Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip araştırmaya alınma kriterlerini karşılayan, araştırmaya 

katılmayı kabul eden ve söz edilen tarihler arasında aile sağlığı merkezine başvuran 138 birey örneklemi 

oluşturmuştur.   

Veri Toplama Araçları: 

Veriler bir form ve iki ölçekle toplanmıştır. Bunlar, Bireysel Bilgi Formu, Toronto Aleksitimi 

Ölçeği ve Stresle Başetme Tarzları Ölçeği’dir.  

Bireysel Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Bu formda, bireylerin yaşı, cinsiyeti, 

eğitim durumu, çalışma durumu, gelir durumu, evde birlikte yaşadığı bireyler, eşiyle ve çevresi ile 

duygularını paylaşma durumu, herhangi bir fiziksel ve ruhsal hastalığı olup olmadığını sorgulayan 16 

soru yer almaktadır. 

Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20): TAÖ-20 günümüzde aleksitimi ölçümünde en yaygın olarak 

kullanılan ölçüm aracıdır. Bagby ve arkadaşları tarafından (1994) geliştirilen ölçeğin Türkçe uyarlaması 

Güleç ve arkadaşları (2009) tarafından yapılmıştır [13]. Likert tipi, 1-5 arasında puanlanan, üç alt 

boyuttan oluşan bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Duyguları Tanımada Zorluk; duyguları belirleme 

ve onları duygusal uyarılmaya eşlik eden bedensel duyumlardan ayırt etmede güçlük, Duyguları İfade 

Etmekte Zorluk; duyguların başkalarına aktarılmasında güçlük, Dışsal Odaklı Düşünce ise dışa dönük 
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bilişsel bir yapının varlığı, içedönük düşünme ve imgeleme gücünün zayıflığı olarak tanımlanır. TAÖ- 

20 için “51”puanı alt değer “59” puanı üst değer olarak alınır. Yüksek puanlar yüksek aleksitimik yapıyı 

gösterir [13-14]. 

Stresle Başetme Tarzları Ölçeği (SBTÖ); Folkman ve Lazarus tarafından geliştirilen Türkçe’ye 

uyarlanan “Stresle Baça Çıkma Tarzları Ölçeği”nin geçerlik ve güvenirlik çalışması Şahin ve Durak 

(1995) tarafından yapılmıştır [15]. Form Likert tipi bir ölçek olup 30 maddeden oluşmaktadır. Bu 

ölçeğin probleme yönelik etkili yollar ve duygulara yönelik etkisiz yollar olarak isimlendirilebilecek iki 

boyutu vardır. Bu iki boyut beş alt ölçekte yansımaktadır. Ölçeğin alt ölçekleri kendine güvenli 

yaklaşım, çaresiz yaklaşım, boyun eğici yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama 

yaklaşımı’dır. Her faktöre ait puanlar ayrı ayrı hesaplanmakta, toplam puan ise hesaplanmamaktadır. 

Kendine Güvenli Yaklaşım toplam puanı 0-21 aralığında, Çaresiz Yaklaşım toplam puanı 0-24 

aralığında, Boyun Eğici Yaklaşım toplam puanı 0-18 aralığında, İyimser Yaklaşım toplam puanı 0-15 

aralığında, Sosyal Destek Arama Yaklaşımı toplam puanı 0-12 aralığında değişmektedir. Her yaklaşım 

için toplam puanın artışı bireyin o başa çıkma tarzını daha çok kullandığı şeklinde değerlendirilir 

[15,16].  

Araştırmanın Uygulanması ve Etik Boyut 

Araştırmaya başlamadan önce araştırmaya katılmayı kabul eden bireylerden sözel onam 

alındıktan sonra veriler araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anket formu yolu 

ile toplanmıştır. Anketleri kendisi doldurabilecek olan bireylerin kendilerine anket verilerek 

doldurmaları sağlanmış ve anket formuna isim yazmaması istenmiştir. Bireylere, verilerin sadece 

araştırma kapsamında kullanılacağı, gizliliğin kesinlikle sağlanacağı açıklanmıştır.  

Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ortalama, frekans, t testi, Pearson 

korelasyon testi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel anlamlılık 0.05 önem 

düzeyinde incelenmiş olup, SPSS 16 versiyonu kullanılmıştır. 

3. Bulgular

Bireylerin yaş ortalaması 37.66±11.96, % 57.2’si erkek, % 50’si evli, % 44.9’u çalışmakta, % 

37’si lise mezunu, % 96.4’ü çekirdek ailede yaşamakta ve % 46.4’ü genel sağlığını iyi olarak 

değerlendirmektedir. 

Tablo 1. Bireylerin Toronto Aleksitimi Ölçeği ve Stresle Başetme Tarzları Ölçeği Puan 

Ortalamalarının Dağılımı (n=138) 

Ölçekler 

X±SS 

Alınan Min.-

Max. Değerler 

Ölçekten 

Alınabilecek Min.-

Max. Değerler 

Toronto Aleksitimi Ölçeği Genel 51.25±8.56 34-69 20-100 

Duyguları tanımada zorluk  17.82±2.71 12-24 7-35 

Duyguları ifade etmede zorluk 13.42±3.15 7-21 5-25 

Dışsal odaklı düşünce  20.00±4.09 13-31 8-40 

Stresle Baş etme Tarzları Ölçeği 

Kendine güvenli yaklaşım 16.49±5.05 7-21 0-21 

İyimser yaklaşım 11.68±3.88 5-15 0-15 

Boyun eğici davranış 8.18±4.22 1-18 0-18 

Kendine güvensiz yaklaşım 13.13±2.96 8-23 0-24 

Sosyal destek arama 7.18±2.18 3-12 0-12 
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Tabloda görüldüğü gibi araştırmaya katılan bireylerin Toronto Aleksitimi Ölçeği genel puan 

ortalaması (51.25±8.56), duyguları tanımada güçlük (17.82±2.71), duyguları ifade etmede zorluk 

(13.42±3.15) ve dışsal odaklı düşünme (20.00±4.09) alt boyut puan ortalamaları ortalamanın altında 

saptanmıştır. Bireylerin Stresle Baş etme Tarzları Ölçeği ölçek puan ortalamaları değerlendirildiğinde 

en yüksek puan ortalaması kendine güvenli yaklaşım alt boyutu (16.49±5.05), en düşük puan 

ortalamasını ise sosyal destek arama alt boyutu 7.18±2.18 olarak saptanmıştır. Katılımcıların kendine 

güvensiz yaklaşım alt boyutu 13.13±2.96, iyimser yaklaşım alt boyutu 11.68±3.88 ve boyun eğici 

yaklaşım alt boyutu 8.18±4.22 olarak belirlenmiştir. Stresle başa etme kendine güvenli ve iyimser 

yaklaşım olumlu başetme yöntemi olarak belirtilmektedir. 

Tablo 2. Bireylerin Toronto Aleksitimi Ölçeğine Göre Aleksitimi Durumunun Sınıflandırılması 

ALEKSİTİMİ DURUMU Sayı % 

 Aleksitimi var (59 ve üzeri) 32 23.2 

Aleksitimi yok (58 ve altı) 106 76.8 

Araştırmaya katılanların % 23.2’inde aleksitimi olduğu, %76.8’inde aleksitimi olmadığı belirlenmiştir. 

Tablo 3. Bireylerin Stresle Baş etme Tarzları Ölçeği ve Toronto Aleksitimi Ölçeği Puan Ortalamalarının 

Korelasyonu (n=138) 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, yapılan korelasyon analizi bulguları incelendiğinde Toronto 

Aleksitimi Ölçeği toplam ve alt boyut puan ortalamaları ile Stresle Başetme Tarzları Ölçeği alt boyut 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05).  

Tablo 4. Bireylerin Aleksitimi Durumlarına Göre Stresle Başetme Tarzları Ölçeği Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılması (n=138) 

Aleksitimi Durumu 

Aleksitimi var (59 

ve üzeri) 
Aleksitimi yok 

(58 ve altı) 
Test 

Stresle Baş etme Tarzları Ölçeği 

Kendine güvenli yaklaşım 14.66±4.94 16.49±5.12 0.102 /0.040 

İyimser yaklaşım 11.83±3.74 12.70±3.92 0.145 / 0.045 

Boyun eğici yaklaşım 8.53±4.78 8.08±4.05 -0.522 / 0.602

Kendine güvensiz yaklaşım 13.37±2.77 13.05±3.03 -.530/ 0.597

Sosyal destek arama 7.43±2.13 7.11±2.19 -.0.736 / 0.463

Ölçekler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Toronto Aleksitimi Ölçeği 

Genel 

- 

2.Duyguları tanımada zorluk .74** -

3.Duyguları ifade etmede zorluk .92** .59** -

4.Dışsal odaklı düşünce .89** .44** .76** -

Stresle Baş etme Tarzları Ölçeği 

5.Kendine güvenli yaklaşım -.06 -.08 -.07 -

.02 

- 

6.İyimser yaklaşım -.07 -.06 -.08 -

.04 

.98** -

7.Boyun eğici yaklaşım .08 .14 .07 .01 .22* .16 - 

8.Kendine güvensiz yaklaşım .08 .16 .05 .02 .43** .41** .79** -

9.Sosyal destek arama .07 .05 .03 .09 .64** .56** .68** .68** -
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Araştırmada aleksitimik olan ve olmayan bireylerin Stresle Başetme Tarzları Ölçeği alt boyut 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Araştırmada aleksitimik bireylerin 

stresle başetme tarzları ölçeği iyimser yaklaşım (11.83±3.74) ve kendine güvenli yaklaşım (14.66±4.94) 

alt boyut puan ortalamaları aleksitimik olmayan bireylerin kendine güvenli yaklaşım (16.49±5.12) ve 

iyimser yaklaşım alt boyut (12.70±3.92) puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

daha düşük saptanmıştır (p<0.05). Boyun eğici yaklaşım, kendine güvensiz yaklaşım ve sosyal destek 

arama alt boyut puan ortalamaları aleksitimi olup olmama durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermemiştir (p>0.05). 

Tablo 5. Bireylerin Cinsiyet Durumlarına Göre Stresle Başetme Tarzları ve Aleksitimi Ölçeği 

Alt Boyut Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (n=138) 

Kadınların aleksitimi ölçeği toplam puan ortalaması ve dışadönük düşünce alt boyut puan 

ortalaması erkeklerden anlamlı düzeyde daha yüksek saptanmıştır (p<0.05). Toronto Aleksitimi Ölçeği 

duyguları tanımada güçlük ve duyguları ifade etmede zorluk alt boyut puan ortalamaları ise cinsiyet 

yönünden anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p>0.05). Kadın ve erkek bireylerin stresle başetme 

tarzları ölçeğinin tüm alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır (p>0.05).  

4. Sonuç

Bireylerin dörtte biri aleksitimik özellikler göstermektedir. Araştırmaya katılan sağlıklı bireylerin 

Toronto Aleksitimi Ölçeği genel ve alt boyut puan ortalamaları ile Stresle Başetme Ölçeği alt boyut 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Aleksitimik olmayan bireyler aleksitimik 

olan bireylere göre stresle baş etmede olumlu olan iyimser ve kendine güvenli yaklaşımı daha çok 

kullanmaktadırlar. Kadınlar erkeklere göre daha fazla aleksitimik özellikler göstermektedir.  

5. Öneriler

Hemşireler sağlıklı bireylere yönelik olarak, bireysel ve grup çalışmaları ile duygulara yönelik 

farkındalık ve duyguları ifade etme becerileri kazandırma ve bu becerilerin sürdürülmesine yönelik 

girişimler planlayıp uygulayabilirler. Bu tür planlama ve uygulamalar, bireylerin olumlu baş etme 

güçlerini geliştirerek, duygular ve duygulanım ile ilgili olan, ruhsal bozuklukların gelişiminde koruyucu 

bir rol oynayabilir. Kadınlara duygularını tanıma ve ifade etmeyi destekleyen danışmanlık programları 

geliştirilebilir. 

Cinsiyet 

Kadın  (n=59) Erkek  (n=79) Test 

Stresle Baş etme Tarzları Ölçeği 

Kendine güvenli yaklaşım 16.59±5.29 16.41±4.91 0.201/0.841 

İyimser yaklaşım 11.57±4.08 11.75±3.74 -0.273 /0.785

Boyun eğici yaklaşım 8.37±4.67 8.05±3.88 0.442/0.659

Kendine güvensiz yaklaşım 13.00±3.00 13.22±2.96 -0.445/ 0.657

Sosyal destek arama 7.52±2.34 6.93±2.02 1.578/ 0.117

Toronto Aleksitimi Ölçeği Genel 52.98±8.68 49.96±8.30 2.073/0.040 

Duyguları tanımada zorluk 18.28±2.95 17.48±2.47 1.740/0.084 

Duyguları ifade etmede zorluk 13.91±3.34 13.05±2.96 1.602/0.112 

Dışsal odaklı düşünce 20.77±3.94 19.43±4.14 1.932/0.051 
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Abstract  

Purpose: People born from 1995 to 2010 are called Generation Z. Children of Generation Z are true 

digital natives; as they have been exposed to the internet, to social works and mobile systems since their 

birth. Hence, the tendency, demand, and behavior of this generation are different from the others. The 

aim of this study is to investigate the relationship between the healthy lifestyle habits and time 

management skills of this generation. 

Methods: This study was conducted with volunteer senior students from United World Colleges Dilijan 

College in Armenia. In the survey, a time management scale was used. In addition, some questions about 

daily water consumption; eating lunch, dinner, breakfast, and, fast food; hours of sleep; and; daily 

internet and mobile phone usage were asked. The participants’ personal information was not shared 

and legal permission was taken from the school’s administration. 

Results: The results showed that students from various countries and continents had good habits as 

having breakfast and dinner every day, sleeping and drinking water enough. Although spending time on 

the internet and mobile phone were high among students, they had good time management skills. They 

were planning their day and week. 

Conclusion: As one of the unique properties of time is that it cannot be saved for the future, time 

management becomes vital for all people, especially for students. Additionally, a healthy lifestyle as 

eating healthy food, drinking sufficient water, being social, staying away from harmful habits are vital 

for young people. This study showed that senior students of UWC Dilijan College live healthily and have 

time management skills. 

Keywords: Z generation, Time management, Healthy Lifestyle Habits 

1. Introduction

People born from 1995 to 2010 are called Generation Z. Children of Generation Z are true digital 

natives, as they have been exposed to the internet, to social media and mobile systems since their birth. 

Hence, the tendency, demand, and behavior of this generation are different from the others. The aim of 

this study is to investigate the relationship between healthy lifestyle habits and time management skills 
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of this generation [1,2]. Because of this reason, senior students of an international high school in 

Armenia were chosen as the sample.  

“UWC Dilijan College is the 14th United World College. Students from all over the world take 

part in programs of education that can lead them to some of the highest-ranking universities around the 

world. Students get educated at UWC Dilijan College, which contributes s to their development as an 

individual and as a part of a bigger community. Students who bring intellectual curiosity, active 

commitment, social competence, and personal responsibility are selected to be educated in UWC Dilijan 

College” [3]. As UWC Dilijan College has some selected properties, just like its students, it was found 

to be a good sample for this study.  

Moreover, healthy lifestyle habits are vital for young people. People who plan their time have a 

good social life, have time for their hobbies and intellectual development, and overall are successful in 

life. The aim of this study is to conduct a study with Z generation students of the school and investigate 

their healthy life habits and time management skills. 

2. Method 

This study was conducted with volunteer senior students from United World Colleges Dilijan 

College in Armenia. Time Management Questionnaire was developed by Britton and Glynn [4,5] and 

was used in order to manage the surveys. In addition to Time Management Questionnaire, 8 questions 

regarding healthy lifestyle habits were asked to participants. Questions were about daily water 

consumption; eating lunch, dinner, breakfast, and, fast food; hours of sleep; and; daily internet and 

mobile phone usage were asked. Overall, the questionnaire had 27 questions. The participants’ personal 

information wasn’t shared and legal permission was taken from the school’s administration. All analysis 

was conducted by the Excel program.  

3. Results 

In this study, 60 senior students responded to the questions voluntarily. Demographic data of 

students can be followed from Table 1. Of  60 students, 37 were female and 23 were male. Most of the 

students were 18 (40%) and 17 (36.6%). 10 students were 16 and 4 students were 19 years old.  

Moreover, participants were from 45 countries from the Americas, Europe, Asia, and Africa regions. 
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Table 1. Demographics of students 

 N % 

Gender   

Female 37 61.6 

Male 23 38.3 

Age   

16 10 16.6 

17 22 36.7 

18 24 40 

19 4 6 

Nationality   

Americas 16 26.6 

Asia 21 35 

Europe 18 30 

Africa 5 8.3 

 

 

When the healthy lifestyle of the students was examined, the results were as followed: 

While the mean of daily water consumption was 7.3 glasses, the mean of daily hours of sleep was 

6.7 hours. 

Sixty percent of students declared that they were having breakfast every day. 25% of them said 

that they had breakfast 4-5 times a week. 

While 86.7% of students were having dinner every day, 88.3 % of them were having lunch every 

day. 

The students were asked how often they do exercise.  40%  of the students declared that they were 

doing physical exercise every day. 15% of them were exercising 4-5 times a week, 23.3% of them once 

a week and 13.3% of them were doing never. 

As eating fast food is very harmful to young people, when how often they eat fast food was asked: 

48.3% said that they were eating fast food once a week. While 30% of students were never eating fast 

food, 15% of them were eating every day. 

It is known that using a mobile phone a lot is a time-waster, especially if it is spent on social 

media. When daily mobile phone usage was asked to the students, 45% of them said that they were using 

their mobile phones 3-4 hours a day and 30% of them were using them 1-2 hours a day. Unfortunately, 

23.3% of the participants were using the mobile phone for more than 5 hours a day.  

When it comes to internet usage, 43.3% of the students were spending time on the internet more 

than 5 hours a day,  38.3% 3-4 hours a day and 15% 1-2 hours a day. 

Answers to questions regarding the time management skills of the students had important results. 

Answers of some major questions can be followed below: 
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While 35% of the students often were making a list of the things they have each day, 30%  of 

them were making them sometimes and 18.3% were making them always. 

When the participants were asked if they had a clear idea of what they want to accomplish during 

the other week, 43.3% of them responded with often, 23.3% with sometimes, 18.3% with rarely and 

15% with always. 

35% of the students were setting and honoring priorities often, 30% of them sometimes and 28.%  

always. 

While 50% of students felt they were in charge of their own time, by and large often, 28.3% of 

them answered with sometimes and 18.3% with always. Additionally, 53.3% of the participants were 

often using their time constructively, while 33.3% of them were doing it sometimes. 

The students were asked if they regularly reviewed their class notes, even when a test is not 

imminent, 35% of them answered with rarely,  25% of them with sometimes and 23.3%  with often. 

4. Discussion and Conclusion 

When the answers of the students are examined, it was seen that most of them were having a 

healthy lifestyle, alongside with time management skills. The results showed that young people who are 

the children of Z generation, use technology, live healthily and are aware of the value of time. As the 

sample of this study was a group that was selected as students from UWC Dilijan College, results can 

be different in an ordinary school. 

 These results also show that young people who want to succeed in life should manage their 

time and live healthily. Some researchers reported that there is a relationship between time management 

and academic achievement of students [6,7]. Moreover, there is a relationship between a healthy lifestyle 

and time management skills [8]. Overall, students who want to succeed in their social and academic life 

should plan their time and have healthy life habits. 
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Abstract 

Background: Pelvic inflammatory disease is a clinical syndrome that has wide range of infections and 

inflammatory diseases of the upper female genital tract. Microbiological researches revealed that 

multiple bacteria have been identified as causative agents and several types of antibiotics are required 

to cover causative pathogens. The choice of an appropriate treatment mostly depended on antimicrobial 

sensitivity tests. 

Objectives: The present study aims to examine the compatibility between the prescribed antibiotics given 

to patients with pelvic inflammatory diseases based on the clinical features with microbial sensitivity 

tests.  

Materials and Methods: The present study included 70 patients who attend Amedy hospital in Duhok 

province and screened for pelvic inflammatory diseases based on the clinical features. Due to the lack 

of antimicrobial sensitivity culture tests, the patients are treated according to standard treatment. The 

clinician records the clinical features of each patient with their prescribed drugs and antibiotics and 

takes an endocervical swab of each patient. These swabs are undergone microbial sensitivity tests for 

drug resistance.  

Results: The results revealed that about (62.86%) of patients were positive for the infection pathogens; 

there were three microorganisms isolated with Staphylococcus aureus as the most commonly isolated 

organism in (29.55%) of cases followed by Candida specious (25%), and streptococcus pyogenes 

(15.1%) with one cases of Escherichia coli (2.27%). seven antibiotic and antifungal drugs were the most 

prescribed antibiotics to patients with Pelvic inflammatory diseases. 

Conclusions: The results of our study concluded that treating Pelvic inflammatory diseases according 

to standard treatment and based on clinical symptoms only is limited to coverage these diseases. 

Additional clinical and microbial sensitivity test are required before prescribed antibiotics or antifungal 

to patients with Pelvic inflammatory diseases. 

Keywords: Pelvic inflammatory, antibiotics, sensitivity test, endocervical. 
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1. Introduction:  

Pelvic Inflammatory Disease (PID) has wide range of infections and inflammations of female upper 

reproductive tracts that ascends from the vagina and cervix. The disease is most frequently affecting 

sexually active females and women of childbearing age [1].  

Most of the PID patients are associated with sexually transmitted infections. Although it is most notable 

for the related risk of severe, long-term sequelae, the infections may be asymptomatic or overt with mild 

to severe symptoms [2]. 

The diagnosis of PID is primarily clinical. It must be suspected in female patients with lower abdominal 

or pelvic pain and genital tract tenderness. Other causes of pain may be considered during patient 

evaluation such as ectopic pregnancies [3].  

Usually, PID is treated with antibiotics and covers some primary pathogens including Neisseria 

gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis. The disease has short-term complications such tubo-ovarian 

or pelvic abscess and long-term complications such as ectopic pregnancy, infertility, and chronic pelvic 

pain. Early diagnosis and treatment potentially prevent complications [4,5].  

Also, PID should be considered in any sexually active young woman with pelvic or low abdominal pain 

and evidence of genital tract tenderness on exam, while laboratory tests may help confirm the diagnosis, 

even an ultrasound or CT without findings of PID does not exclude the diagnosis. Therefore, early and 

prompt treatment should be started based on clinical suspicion [6,7] 

The main intervention strategies for acute PID are the use of broad-spectrum antibiotics which cover 

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, and anaerobic bacteria, administered intravenously, 

intramuscularly, or orally [8]. 

The most used antibiotics used in Chronic PID treatment includes Doxycycline, Clindamycinm, 

Gentamycin, Ampicillin, Metronidazole, Ofloxacin, Ornidazole, Sulbactam plus doxycycline, 

Ceftriaxone or Cefoxitin plus doxycycline [9]. 

Pelvic inflammatory disease is a polymicrobial infection and it may cause by different pathogens such 

as parasite, virus, fungi and bacteria; therefore more than one antimicrobial drug is generally prescribed 

in treatment regimen. This treatment is mostly based on identification of causative agents and their drug 

sensitivity patterns [10]. 

The patients who attend Amedy hospital, located in Amedy district in the east of Duhok province 70 

kilometer with more than 10,000 populations, are screened for the eligible diagnostic criteria of pelvic 

inflammatory diseases based on the clinical features are treated according to standard treatment, due to 

unavailability of the laboratory diagnosis of pathogens and microbial sensitivity tests. Therefore, the 

present study aims to examine the compatibility between the prescribed antibiotics given to patients with 

PID diseases based on the clinical features with microbial sensitivity tests.  

 

2. Materials and Methods: 

2.1: Design and sampling: 

The women at reproductive ages who attend the out-patient clinic of a hospital and are diagnosed with 

PID are participated in the current investigation. The patients who attend the clinic (Amedy Hospital) 
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are screened for the eligible diagnostic criteria of PID based on the clinical features. The patients who 

are diagnosed with PID are treated according to standard treatment. 

The clinician records the clinical features of each patient with their prescribed drugs and antibiotics in 

a pre-designed questionnaire. The clinician takes an endocervical swab of each patient. These swabs are 

undergone microbial sensitivity tests for drug resistance at the Department of microbiology, college of 

medicine, university of Duhok during the period of January 2019 till August 2019. 

Total 70 patients, aged between 17 and 48 years, who are included in the present study are those who 

are diagnosed with pelvic inflammatory diseases. The patients with other infection than PID or 

immunological disorders are excluded in the study.  

 

2.2: Diagnosis of pelvic inflammatory diseases: 

The diagnosis of pelvic inflammatory diseases is based on the following clinical features: Symptoms in 

women with clinically suspected pelvic, inflammatory disease, abdominal pain, abnormal discharge, 

intermenstrual bleeding, postcoital bleeding, fever, urinary frequency, low back pain, nausea and 

vomiting. In this study, only seven antimicrobial drugs were used for treating PID. 

  

Table 1: Antimicrobial drugs used to treat Pelvic inflammatory diseases based on clinical features. 

# Trade name of Drugs Antibiotics 

1. Doxycycline 100mg Tetracycline 

2.  Suprax  400mg          Cefixime 

3.  Amikacin 500mg      Kanamycin  

4.  Uvamin 100mg Nitrofurantoin 

5.  levofloxacin 500mg levofloxacin 

6. Mygogel Spiramycin 

7. Mycoheal  (Miconazole Antifungal) 

 

2.3: Microbiological procedure: 

To detect possible drug resistance in common pathogens and to assure susceptibility to drugs of choice 

for particular infections, the antimicrobial susceptibility testing is performed for the study purpose. The 

procedure is performed according to the steps presented by Reller et al. (2009) [11]. 

The Endocervical specimens are respectively cultivated on Blood agar media and incubated aerobically 

at 37oC for 24 h; the Chocolate agar culture was in addition incubated with increased 10% CO2. 

Additional Blood agar cultures of specimens are subjected to anaerobic incubation at the same 

temperature and time as the aerobic cultures for possible detection of the presence of obligate anaerobes. 

 

2.4: Statistical methods: 

The descriptive purposes of the study are presented in frequency distribution either mean and standard 

deviation or frequency and percentage. The prevalence of microbial infections is determined in 

frequency and percentage. The compatibility of the prescribed antibiotics based on the clinical features 

and those determined in the sensitivity test is determined in sensitivity and specificity tests. The possible 
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association is examined in Chi-square tests. The statistical calculations are performed by Statistical 

Package for Social Sciences 24:00 (SPSS 24:00; IBM). 

 

3. Results: 

The present study included 70 cases of Pelvic Inflammatory disease who visited Amedy hospital and 

diagnosed based on clinical features as of Pelvic Inflammatory patients during the period of January 

2019 till August 2019. 

The age of patients ranged from 17 to 48 years with a mean of (33.29). Table (2) shows the age 

distribution of enrolled patients, the studied groups was divided according to age groups and the result 

showed that the age ranged from (21-30) years was found to be highly frequent. 

Table 2: Distribution of patients according to age groups 

Age groups Number of cases Percentage % 

Less than 20 5 11.36% 

21-30 39 22.73% 

31-40 18 38.64% 

More than 40 9 20.45% 

Total 70 100.00% 

 

Out of 100 Endocervical specimens collected from female patients with certified cases of Pelvic 

inflammatory disease and cultivated on cultures, identification of isolates revealed that 44 (62.86%) 

samples had positives cultures, while sterile cultures constituted 26 (37.14%). Figure (1) shows the 

distribution of positive and negatives cultures. 

 

Figure 1: Distribution of Positive and Negative microbial culture of woman with PID 
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Most female patients who participated in the current study were married. Out of 70 cases, married 

females were 61 (87.14%), while no unmarried female patients participated. Table (3) shows the 

distribution of cases according to marital status. 

Table 3: Distribution of cases according to marital status 

Marital status Number of patients Percentage 

Unmarried 0 0.0% 

Separated 6 8.57% 

Married 61 87.14% 

Remarried 1 1.43% 

Widow 2 2.86% 

Total 70 100% 

 

Identification of isolated pathogens grown on culture plates revealed that Staphylococcus aureus had 

the highest frequency of 13 (29.55%) candida species with 11(25.00%) while Escherichia coli species 

had the lowest occurrence frequency of only 1(2.27%) case. (Table 4) shows the frequency of isolated 

pathogens. 

 

Table 4: Distribution of the different pathogens isolated from patients. 

Organism isolated 
Total number of 

Isolates 
Percentage % 

Staphylococcus aureus 13 29.55% 

Staphylococcus epidermidis 9 20.45% 

Streptococcus pyogenes 7 15.91% 

Streptococcus agalactiae 3 6.82% 

Escherichia coli 1 2.27% 

Candida sp. 11 25.00% 

Total 44 100% 

 

The association between the pathogens isolated and their antibiotic sensitivity patterns revealed that It 

was found that Staphylococcus aureus was more sensitive to Kanamycin 11cases, Nitrofurantoin in 12 

and Tetracycline in 11 cases, while Escherichia coli was found to be more sensitive to Cefixime, and 

Nitrofurantoin and levofloxacin. Antibiotic Sensitivity rates for all isolated bacteria shown in Table 

number (4). 
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Table 5: Antibiotic Sensitivity Rates (%) of isolated Bacteria 

Antibiotics 
Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus 

epidermidis 

Streptococcus 

pyogenes 

Streptococcus 

agalactiae 
E. coli 

Susceptibility 

(%) 

Tetracycline 11 6 0 0 0 8.5% 

Cefixime 0 0 3 3 1 3.5% 

Kanamycin 13 5 0 0 0 9% 

Nitrofurantoin 12 5 0 0 1 9% 

Spiramycin 0 0 1 2 0 1.5% 

levofloxacin  8 2 3 3 1 8.5% 

 

4. Discussion: 

Pelvic inflammatory disease (PID) is an infection of the female upper genital tract, including the 

endometrium, fallopian tubes and ovaries. Most cases of PID are caused by sexually transmitted 

infection, such as Chlamydia trachomatis or Neisseria gonorrhea. 

The PID is one of the most common clinical complaints in gynecologic practice which implies 

inflammation of the upper genital tract involving fallopian tube as well as ovaries because most of PID 

is due to ascending or blood borne infection, the lesion is often bilateral though one tube may be affected 

than the other.  

These results of current study revealed that most patients were in the age group ranged from 20-30 years 

and most of them are married which comprise (87.14%). These results are closely similar to results of 

Seifoleslami and Heidari (2015) who reported that out of 1104 Iran married patient with PID, nearly 

(82.34%), were married. While in the study by Simms and colleagues, single participants were the most 

one of the predisposing factors for pelvic inflammatory disease. It is clear that married females in our 

country are sexually active and they are at risk of PID disease more than unmarried girls, this meant that 

unmarried patents and probably had no sexual partner and sexually inactive due to social and religious 

tradition and habits, therefore we didn’t participated any unmarried female patient in our study because 

legally and ethically it’s not permitted to take endocervical swab from them [12, 13]. 

Many studies conducted about the cytogenetic causative agents of Pelvic inflammatory disease and 

demonstrated that there are numerous pathogens that described as and reported; therefore a broad 

spectrum antibiotic and antifungal therapy is required to cover possible pathogens. The choice of an 

appropriate treatment regimen mostly depends on the specific pathogen that causes this disease. 

In our previous unpublished study on 150 female patients with PID regarding isolation and identification 

of pathogens associated with Pelvic inflammatory disease in patients who attend different Clinics and 

hospital in Duhok province, Kurdistan region of Iraq, we reported that nearly (55.4%) of endocervical 

samples were had positive culture which are not significantly different from recent results which 
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comprise (62.86%). Our previous study also reported that the most prevalent pathogens obtained from 

cultured of endocervical samples of patients with PID were Staphylococcus species, Streptococcus 

specious and Candida species. Among them, the Staphylococcus species was the most frequent causative 

agent in both previous and present studies representing were (68.47%) and (50%) respectively. The 

results of both studies strongly support each other. However, Most gynecologist in Duhok province 

suggest antibiosis and antifungal drugs that are sensitive to these pathogen even according clinical 

features and without doing microbial sensitive test, But this is not mean the other pathogens are not 

present. Therefore, the routine treatment of PID must not base on clinical features only and the choice 

of an appropriate treatment most depends on the specific pathogen that causes this disease. 

Patients participated in current study received six types of antibiotics plus one antifungal drug to treat 

the PID which are prescribed by gynecologist according to patient’s clinical signs and features. Some 

of these drugs were successful in covering complications of the disease but the use of these 

recommended antibiotics antifungal drug  didn’t  observed  symptomatology improvement several days 

which includes  no fever, reduced pelvic pain and reduction in abdominal pain because most of patients 

didn’t return and visited hospital to follow up their treatment. Therefore no certain data are available 

regarding to their health state improvement. 

The results of present study suggested that the facilities both for isolating organisms and testing for their 

antibiotic sensitivity pattern are limited in developing countries especially in rural cities. This problem 

can be overcome by establishing well equipped regional centers that that could perform all categories 

of laboratory diagnosis especially the test needed for cultures and antimicrobial sensitivity test.  

 

5. Coclusion: 

The results of our study concluded that treating Pelvic inflammatory diseases according to standard 

treatment and based on clinical symptoms only is limited to coverage these diseases.  Additional clinical 

and microbial sensitivity test are required before prescribed antibiotics or antifungal to patients with 

Pelvic inflammatory diseases 

 

6. Ethical views: 

The ethical approval of the present protocol is taken from the Division of Scientific Research; 
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Abstract 

Recently, several number of studies have been conducted on benzene, 

toluene, ethylbenzene, and xylene (BTEX) as the most important volatile 

organic compounds (VOCs) due to their carcinogenic effects and non-

carcinogenic risks. The city of Qom has always been challenged by the arid 

climate reigning in the central regions of Iran. This study focuses on the 

spatiotemporal distribution, carcinogenic and non-carcinogenic health risk 

assessment, source identification, and sensitivity and uncertainty analysis of 

BTEX species in this city. Sampling was done based on NIOSH 1501, and 

samples were analyzed using GC-FID. The inverse distance weighting 

(IDW) interpolation technique was used in this study to estimate the mean 

concentration of each individual BTEX species over the study area. The 

mean BTEX levels (𝜇𝑔/𝑚3) for winter and spring were 67.82 and 43.36 

respectively. Pollution source identification showed that BTEX levels were 

driven by traffic sources. The non-carcinogenic risk of all BTEX species 

(HI=0.32) did not exceed the EPA standard (𝐻𝐼 < 1). However, the 

carcinogenic indexes of human exposure (LTCR) to for benzene and 

ethylbenzene were 5.9 × 10−5 moreover, 6.99 × 10−6 was higher than EPA 

standard (𝐿𝑇𝐶𝑅 < 10−6). 

Key words: BTEX, Spatiotemporal Mapping, Health risk assessment 
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1. Introduction  

In developing countries like Iran, air pollution is a significant concern for public health, especially 

owing to emissions from vehicular exhaust [1, 2]. A major class of gaseous species in anthropogenic 

emissions is volatile organic compounds (VOCs) [3, 4], specifically benzene, toluene, ethylbenzene 

and xylene, which collectively are referred to as BTEX. These species are recognized as an important 

aromatic subset of VOCs emitted by vehicular emissions, gasoline evaporation, fuel combustion, 

solvents, and petroleum refineries [3, 5-8]. Each of these BTEX pollutants is considered harmful, and 

their impact on humans vary depending on the type of pollutant source, intake pathway, exposure 

duration, and pollution density [9]. Among BTEX emissions, benzene is considered as the most 

abundant and most carcinogenic compound (Group 1) by the International Agency for Research on 

Cancer (IARC) [10, 11]. Toluene is considered to be a potential carcinogen, while ethylbenzene and 

xylene are non-carcinogenic [11-13].  

There is some progress to monitor BTEX compounds in other megacities of Iran [14], including Qom, 

where the current study is carried out. Although there are extensive studies on BTEX, according to the 

authors' best knowledge, this is the first time a thorough characterization of BTEX is reported for the 

urban city of Qom. An important aspect of this work is the large amount of sampling stations that 

cover extensive areas of the city. The results have broad implications for other urban regions of the 

planet owing to the prevalence of anthropogenic emissions that lead to BTEX species in the 

atmosphere. 

2. Material and Method 

2.1. Study Area 

With eight urban districts, Qom city, the capital of Qom province, is located at 130 Km southwest of 

Tehran (44°34'37" N, 55°33'27" E) with a dry and a semi-dry climate in the central region of Iran. The 

city area is about 730 Km2, and the city population is 1.2 million, the seventh most populated city in 

Iran, according to the 2016 census [15]. The temperature in this city ranges from -2.3 degree Celsius in 

January to 40.1 degree Celsius in June and an annual rainfall of 161 millimeters [16-18]. Figure 1 

provides the geographical location of Qom city, sampling stations location and dominant wind 

direction and speed. 

2.2. Sampling Methodology 

Sixteen sampling stations were located in different parts of the city (Figure 1) in two seasons, i.e., in 

the winter of 2018 and the spring of 2018. The location of sampling stations was chosen based on the 

low, moderate and high traffic conditions, proximity to the congested highways or streets, and 

geographical distribution. The height of each station varied between 1.5 to 2 m above the ground. 

Sampling was done based on the corrigendum method 1501 prepared by the National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH1501) [19-21]. Altogether, 78 samples were taken, with 71 of 

them being standard samples and the rest being blank samples. The apparatus used for sampling was a 

SKC™ pump (model: TX44-244, made in the USA) with an inlet flow rate capacity of 0.2 L min-1. 

The pump was continually calibrated using a soap bubble solution and a graduated cylinder. The 

SKC™ (model: 22601, made in the USA, mesh size: 50) activated coconut charcoal tube was used as 
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an absorbing media to capture VOCs in ambient air. Right after the sampling process, each of the 

sampling tubes was capped and kept at 0° C [22].  For the quality assurance of the sampling process, 

10% of the total number of the samples were repeated. Also, some basic meteorological variables, e.g., 

temperature, pressure, and humidity were recorded using a PHB-318 apparatus (made in Taiwan) [23], 

while the other variables including wind speed and wind direction were obtained from the Iran 

Meteorological Organization [24].  

Figure 1: Geographical location, sampling stations, and dominant wind direction and speed for Qom. 

2.3 Spatial Distributions and Interpolations 

The inverse distance weighting (IDW) interpolation technique was used in this study to estimate 

the mean concentration of each individual BTEX species over the study area. To this end, spatial 

analyst toolbox/interpolation/IDW in ArcGIS 10.5.1 environment was employed. IDW calculates each 

raster pixel value based on the following equation [3, 5, 10, 25-27]: 

𝜆𝑖 =  
𝐷𝑖 − 𝛼

∑ 𝐷𝑖 − 𝛼𝑛
𝑖=1

 (1) 

where, 𝜆𝑖 is the weight of sampling station 𝑖, 𝐷𝑖 is the distance between the station 𝑖 and 

unspecified pixel, 𝛼 is weighting power and 𝑛 is the total number of known values. 
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2.4 Analytical Methodology 

According to NIOSH1501, BTEX pollutants were extracted from coconut charcoal tubes using 

1 mL of carbon disulfide. Subsequently, each vial was placed in a vibrator for 30 minutes to resolve 

the absorbed matter into the solvent. The solvent elicited from each vial was analyzed using GC-FID 

chromatogram (Agilent 7890, made in the USA).  

2.5 QA/QC Procedures 

The validation of the analytical method was carried out by spiking the coconut charcoal tubes. 

In each stage of the analytical approach, at least one sample was repeated, and in each stage of the 

sampling process, the analyzed results obtained from three stations were randomly validated. To 

prevent any possible breakthrough for all of the charcoal sample tubes, the two ends of the samples 

were analyzed separately. For all species of BTEX, the concentration (𝜇𝑔/𝑚3) of the target 

compounds in blank samples were limited to 0.00 − 0.028 for benzene, 0.00 − 0.042 for 

toluene, 0.00 − 0.018, ethylbenzene, and 0.00 − 0.031 for xylene. Using the GC-FID calibration 

curve with ten levels of concentrations, the returned 𝑅2 values were 0.993, 0.987, 0.991 and 0.989 

for benzene, toluene, ethylbenzene and xylene, respectively. 

2.6 Inhalation Exposure Risk Assessment 

The carcinogenic risk of benzene and ethylbenzene is estimated by the multiplication of 

inhalation cancer slope factor (𝐶𝑆𝐹) (𝑚𝑔/𝑘𝑔/𝑑𝑎𝑦)−1 and average chronic daily intake (𝐶𝐷𝐼) 

(𝑚𝑔/𝑘𝑔 − 𝑑𝑎𝑦) [3, 5, 25]. 

𝐿𝑇𝐶𝑅 =  𝐶𝐷𝐼 ×  𝐶𝑆𝐹 (2) 

Also, 𝐶𝐷𝐼 is calculated using the following equation [3, 5, 6, 10, 25]: 

𝐶𝐷𝐼 =
(𝐶 × 𝐶𝐹 × 𝐼𝑅 × 𝐸𝐷 × 𝐸𝐹)

(𝐵𝑊 × 𝐴𝑇)
 (3) 

where 𝐶 (𝜇𝑔/𝑚3) is pollutant concentration, 𝐶𝐹 (𝑚𝑔/𝜇𝑔) conversion factor, 𝐼𝑅 (𝑚3/𝑑𝑎𝑦) is 

inhalation rate, 𝐸𝐷 (𝑦𝑒𝑎𝑟) is exposure duration, 𝐸𝐹 (𝑑𝑎𝑦𝑠/𝑦𝑒𝑎𝑟) is exposure frequency, 𝐵𝑊 (𝑘𝑔) is 

body weight and AT (days) is the average lifetime. 

The non-carcinogenic hazard quotient (𝐻𝑄) can be calculated by dividing the 𝐶𝐷𝐼 by the 

reference concentration 𝑅𝑓𝐶(𝑚𝑔/𝑘𝑔 − 𝑑𝑎𝑦) [3, 5, 6, 10, 25]: 

𝐻𝑄 = 𝐶𝐷𝐼/𝑅𝑓𝐶 (4) 

 

where 𝐻𝑄 > 1 (dimensionless) indicates a potential harm to humans, while 𝐻𝑄 < 1 indicates 

an insignificant risk to human life due to BTEX exposure. Also, hazard index is calculated as the 

summation of 𝐻𝑄𝑠 for each BTEX species [28]: 

𝐻𝐼 = ∑ 𝐻𝑄𝑖

𝑛

𝑖=1

 (5) 

To address the uncertainties associated with benzene cancer risk, and inaccuracies in estimating 

variables, a Monte Carlo simulation and a sensitivity analysis were carried out in this study to better 
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address those inaccuracies and possible biased risk estimate(s). It is noteworthy to mention that the 

basic statistical analysis, correlation analysis, sensitivity analysis, and uncertainty analysis were all 

scripted in MATLAB 2018b. Other statistical tests, including Skewness, Kurtosis, and Shapiro-Wilk 

tests were used for checking the normality of the BTEX observations. Table 1 provides the exact 

values used in this study and their respective unit and references. 

Table 1: Summary of variables used in this study. 

Variable Value Unit     Reference 

ET 12  ℎ/𝑑𝑎𝑦 [29] 

EF 𝐸𝐹 = (12 × 365)/24 𝑑𝑎𝑦/𝑦𝑒𝑎𝑟 [31] 

ED 
70 

𝑦𝑒𝑎𝑟 [31, 28, 10, 3] 

BW 71 𝑘𝑔 [10, 3] 

IR 20 𝑚3/𝑑𝑎𝑦 [10, 3] 

AT 25550 𝑑𝑎𝑦 [10, 3] 

CSF benzene 0.0273 (𝑚𝑔/𝑘𝑔/𝑑𝑎𝑦)−1 [28, 25, 3] 
CSF Ethylbenzene 

0.0087 (𝑚𝑔/𝑘𝑔/𝑑𝑎𝑦)−1 [32,3] 

 

3. Results and Discussion 

3.1 BTEX Observations 

Figure 1 provides a statistical summary for both seasonal BTEX measurements and 71 

observations of all BTEX species observed during the study period. According to the right side of this 

figure, the mean concentration ( in μg/m3 ) of toluene, benzene, xylene, and ethylbenzene were 22.49 

(± 32.05), 15.2 (± 19.84), 12.38 (± 15.56) and 5.69 (± 9.49), respectively. The same order applies 

for the maximum concentration with values equal to 256.25, 170.83, 77.08, 75 and 60, respectively. 

These results are in accord with other studies indicating toluene as the most abundant BTEX species 

(see Table 3). Also, the left side of this figure indicates that both morning and the afternoon 

observations of BTEX in the winter have a higher arithmetic mean and wider standard deviation. This 

fact, when compared with meteorological data, implies a role for high atmospheric stability, and hence 

lower pollution dispersion in this season. This is in agreement with Amini, Hosseini [34], who also 

indicated that winter measurements were about 1.5 times higher than the spring measurements. 
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Table 2: Comparison of ambient BTEX measurements of other studies with the current study. 

 

   Xylene 
𝜇𝑔/𝑚3 (𝑃𝑜𝑇) 

Ethylbenzene 
𝜇𝑔/𝑚3 (𝑃𝑜𝑇) 

     Toluene 
𝜇𝑔/𝑚3 (𝑃𝑜𝑇) 

     Benzene 

𝜇𝑔/𝑚3 (𝑃𝑜𝑇𝑎) 
Location         Study 

12.4 (22%) 5.7 (10%) 22.5 (40%) 15.2 (27%) Qom (Iran) 
Present 

Study 

7.3 (7%) 4.33 (4%) 77.41 (72%) 18.59 (17%) Bangkok [35] 

14 (10%) 11 (8%) 56 (42%) 53 (40%) Almaty (Kazakhstan) [36] 

41 (36%) 14 (12%) 38 (33%) 21 (18%) Yazd (Iran) [31] 

11.5 (11%) 9.4 (9%) 62.2 (57%) 26.4 (24%) India [37] 

14.64 (39%) NDb 14.61 (39%) 8.16 (22%) Tabriz (Iran) [29] 

17.26 (47%) ND 16.25 (44%) 3.44 (9%) Tehran(Iran) [10] 

42.72 (48%) 7.5 (8%) 12.97 (15%) 26.15 (29%) morning 

Shiraz(Iran) [3] 

38.06 (42%) 6.58 (7%) 11.2 (12%) 34.44 (38%) evening 

19.3 (36%) 5.3 (10%) 21.3 (40%) 7.2 (14%) Winter 

Tehran(Iran) [34] 

13.7 (38%) 3.2 (9%) 14.6 (40%) 4.8 (13%) Spring 

11.2 (35%) 3.24 (10%) 10.58 (33%) 7.34 (23%) Industrial area 

Hefei 
(china) 

[28] 

26.15 (49%) 5.14 (10%) 13.29 (25%) 8.46 (16%) Traffic zone 

15.89 (41%) 3.65 (9%) 11.01 (29%) 8 (21%) 
Residential 

zone 

13.97 (40%) 3.72 (11%) 9.84 (28%) 7.57 (22%) 
Development 
zone 

9.17 (29%) 3.15 (10%) 9.96 (32%) 8.88 (28%) 
Background 
zone 

24.4 (43%) 5.5 (10%) 20.5 (36%) 7 (12%) Manila , Philippines [38] 

28.5 (30%) 7.6 (8%) 40.7 (43%) 18.3 (19%) Addis Ababa, Ethiopia [39] 

16.4 (21%) 7 (9%) 38.2 (49%) 15.8 (20%) Nanjing, China [40] 

6.83 (16%) 3.11 (7%) 28.81 (66%) 4.85 (11%) HKPU, Hongkong [41] 

14.2 (19%) 3 (4%) 39.1 (51%) 20 (26%) Nanhai, China [42] 

22.1 (31%) 5 (7%) 28.9 (41%) 14.2 (20%) Caracas-Venezuela [43] 

35.1 (41%) 6.5 (8%) 29.8 (35%) 14.8 (17%) Santiago-Chile [44] 

a Percentage of total 
b No data 
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Figure 1: Descriptive statistics of the BTEX observations. 

3.2 Pollution Source Identification 

Pollution source identification is often conducted by taking ratios between BTEX compounds 

[3, 10, 25]. The justification behind this lies in the fact that some sources of pollution are responsible 

for emitting specific pollutants more than the other BTEX compounds. For example, in traffic during 

the rush hours, toluene is emitted 1.17 to 3.81 times more than the other BEX species [5]. In this 

regard, the toluene to benzene ratio (T/B), xylene to benzene ratio (X/B), and xylene to ethylbenzene 

ratio (X/EB) are considered as indices for pollution source identification. T/B ratios exceeding one are 

considered as an indicator for non-traffic-originated emissions [3, 25, 35, 44], while some studies 

concluded that T/B ratios exceeding three signify industrial pollution [12, 43, 45-48]. In the current 

study, the T/B ratio for the spring and the winter were 7.73 and 1.02, respectively, which indicates the 

dominance of non-traffic emission sources of BTEX. As Qom is an industrial city, it is plausible that 

other sources can contribute to the traffic-originated emissions.  

More atmospheric stability, higher driving-to-school trips, hence more traffic congestion in the 

central areas of the city [49] and higher residential emissions, esp., for heating purposes [50] can 

potentially contribute to T/B ratio during the winter period. On the contrary, lower atmospheric 

stability, dominant wind direction (Error! Reference source not found.) which can advect industrial 

emissions over the city can potentially contribute to higher T/B ratio than the winter in the spring 

sampling period. These results are also similar to those Miri, Rostami Aghdam Shendi [10], and 

Tunsaringkarn, Prueksasit [13] in the residential area found, suggesting the both industrial and traffic 

sources of BTEX pollutants. As specified by Table 3, X/B and X/EB ratios in the current study are 

among the highest ones in contrast to areas such as Tehran and Bangkok. 
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Table 3: Comparison of T/B, X/B, and X/EB of the current study with the other regions. 

 

To validate the results presented in Table 3, principal component analysis (PCA) was used. 

PCA is one the most common techniques used for source identification of pollutants in both aquatic 

[51, 52] and atmospheric environments [53]. The input dataset was temporally analyzed using PCA to 

clarify the difference between T/B, X/B and X/EB in both sampling seasons. To this end, PCA was 

applied to the standardized dataset (z-scale transformation) to avoid an overestimation due to the 

different orders of magnitude. Table 4 presents the factor loadings (explained variance) with 

eigenvalues exceeding one [51]. 

 

Table 4: Factor loadings of the PCA analysis. 

  Winter Spring 

  F1 

(42.86)* 

F2 

(69.5) 

F3 

(82.55) 

F1 

(32.83) 

F2 

(59.03) 

F3 

(77.84) 

Met 

Temperature 0.100 -0.939 -0.206 0.679 -0.602 -0.157 

Humidity -0.046 0.965 0.045 -0.576 0.700 0.001 

Wind Speed -0.411 -0.538 0.569 0.403 -0.697 0.191 

Source Traffic 0.421 0.087 0.789 0.638 0.352 0.031 

BTEX 

Benzene 0.662 -0.117 0.127 0.453 0.428 -0.585 

Toluene 0.914 0.043 0.080 0.654 0.379 0.532 

Ethyl benzene 0.948 -0.070 -0.131 0.377 0.377 0.750 

Xylenes 0.948 -0.016 -0.115 0.699 0.406 -0.507 

* cumulative variance 

Values in bold, italic and underline indicate 'strong,' 'moderate' and 'weak' loading, respectively. 

 

Liu, Lin [54] and Shrestha and Kazama [51] labeled factor loadings as 'strong,' 'moderate' and 

'weak' if the corresponding absolute value was 0.75 > 0, 0.75 − 0.5 and 0.5 − 0.3, respectively. 

Accordingly, the F1 in the winter season dataset suggests strong positive loading between toluene, 

ethylbenzene, and xylene, moderate loading for benzene, weak positive loading for traffic, and 

negative loading for wind speed. On the other hand, the F1 in spring suggests moderate positive 

loading for xylene, toluene, traffic, wind speed, and temperature, negative loading for humidity, and 

weak positive loading of wind speed, benzene, and ethylbenzene. Although F1 winter and F1 spring 

X/EB X/B T/B Location Study 

2.39 0.50 1.02 Winter 

Qom (Iran) 
This 

study 
3.08 3.13 7.73 Spring 

2.73 1.81 4.37 Average 

- 3.54 4.56 
Average Tehran (Iran) 

[10] 

0.96 0.20 1.29 
University 

area 

Bangkok 

(Thailand) [35] 
1.65 0.27 5.35 

Roadside 
area 

2.88 2.91 18.11 
Residentia

l area 
1.68 0.39 4.19 Average 
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are rather similar, positive and negative loading of the wind speed in the winter and spring, 

respectively, on BTEX and high ratio of T/B, X/B, and X/EB suggests an external industrial pollution 

source that enhances BTEX concentration in the spring season. Also, the F2 in both seasons highlights 

the important role of meteorology in governing BTEX characteristics. 

3.3 Spatial Distribution 

Figure 2 presents the average spatial distribution of BTEX species over the study area. Benzene 

and xylene are concentrated in the center of the city, while toluene and ethylbenzene are 

comparatively concentrated in both the center and southwest side of the city. According to the BTEX 

map, the central districts of the city are more affected by traffic-originated pollution as compared to 

suburbs. However, station 15, due to its proximity to the Qom Power Plant might be affected by 

industrial pollution sources more than traffic. Another reason for higher concentrations of BTEX in 

the central districts of the city might be high-density buildings [10] and the urban heat island effect 

[55]. In accordance with Miri, Rostami Aghdam Shendi [10] and Thorsson and Eliasson [56], the 

pollution density gradient over the study area is inconsistent with BTEX levels and in fact, rapidly 

shifts from low BTEX concentration in stations 4, 5, 13, 2, 1 and 7 to high BTEX concentration at 

stations 11, 12, 3, 14 and 15.  

3.4 Health Risk Assessment   
Exposure to BTEX species can pose health risks on human [28]. In the present study, non-carcinogenic, non-carcinogenic 

summation, and carcinogenic indexes of human exposure to BTEX, including HQ, HI and LTCR, were calculated based on 

the equations provided in section 2.  

 

Figure 3 presents the descriptive statistics of the calculated LTCR and HQ. The mean LTCR for 

benzene and ethylbenzene were 5.9 × 10−5 and 6.99 × 10−6, which indicates higher carcinogenic 

risk of benzene than ethylbenzene. Although toluene was found to be the most abundant compound in 

this study, benzene possesses the highest non-carcinogenic risk of all. Accordingly, the mean HQ for 

benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene were 0.25, 0.002, 0.003 and 0.06, respectively.  

Table 5 provides a comparison between the findings of the current study to the others. The non-

carcinogenic risk of all BTEX species did not exceed the EPA standard (𝐻𝑄 & 𝐻𝐼 < 1). However, this 

was not the case for the carcinogenic risk of benzene and ethylbenzene (𝐸𝑃𝐴 𝐿𝑇𝐶𝑅 < 10−6 ). In 

addition, the HQ in all of the cited studies in  

Table 5 are lower than the EPA standard, except for the morning HQ of xylene and the evening 

HQ of benzene and xylene (Dehghani, Fazlzadeh [3]. 

  

Oral Presentation / Full Text 493



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Spatial distribution of (top) BTEX species and (below) total BTEX in the study region. 
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Figure 3: Boxplots of LTCR and HQ of all 16 stations during the study period. 

 
Table 5: Carcinogenic and non-carcinogenic risks of BTEX species in the current study in contrast to 

other studies. 

Total LTCR HI 
HQ 

xylene 

HQ 

Ethylbenzene 

HQ 

toluene 

HQ 

benzene 
Location Study 

66 × 10−6 0.32 0.06 0.003 0.002 0.25 Qom (Iran) Current study 

3.94 × 10−7 0.1 0.06 0.002 0.001 0.04 Tehran (Iran) [10] 

8.84 × 10−5 0.39 0.002 0.009 0.005 0.38 
Roadside 

Bangkok 
[57] 

1.76 × 10−4 0.61 0.002 0.007 0.008 0.6 Gasoline 

station 

- 0.37 0.11 0.003 0.002 0.25 Industrial area 

Hefei 

(china) 

[28] 

- 0.55 0.26 0.005 0.003 0.28 Traffic zone 

- 0.44 0.16 0.004 0.002 0.27 
Residential 

zone 

- 0.4 0.14 0.004 0.002 0.25 
Development 

zone 

- 0.4 0.09 0.003 0.002 0.3 
Background 

zone 

1.64 × 10−4 0.76 0.04 0.01 0.008 0.7 Yazd (Iran) [31] 

2.77 × 10−7
 - 4.26 0.0075 0.0026 0.87 morning 

Shiraz(Iran) 
[3] 

3.35 × 10−7
 - 3.8 0.0065 0.002 1.14 evening 
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To provide an illustrative version of  

Table 5, the HI and LTCR plots are presented in Error! Reference source not found.. As this 

figure shows, the carcinogenic and non-carcinogenic risk of BTEX pollutants among sampling stations 

is not uniform (as the distribution of BTEX varied in Figure 2). This implies a combined impact of 

both industrial and traffic-originated sources of pollution. 

Figure 4: HI and LTCR of each sampling station. 

4. Conclusions 

The present research studied the spatiotemporal distribution of BTEX pollutants in 16 sampling 

stations around the urban city of Qom, Iran in two seasons: winter and spring. The results show that 

BTEX concentrations decreased with increasing distance from the city center and major industrial 

areas. Consequently, LTCR and HI decreased by increasing distance from the same major point 

sources of BTEX species. Toluene was the most abundant among the other BTEX species with more 

than 40% of the total concentration. PCA and the T/B ratio revealed that Qom suffers mainly from 

industrial pollution in the spring, while in winter the contribution of vehicles as the major source of 

aromatic compounds was much more apparent.  

The results of this study motivate more consideration in Qom and similar urban areas to 

decrease traffic in the central areas of the city by decentralizing facilities. Other measures to decrease 

BTEX emissions would be to decrease reliance on fossil fuels as combustion of the latter at power 

plants is a major emissions source. Since the highest cancer and non-cancer risks were observed at the 

center of the city, some countermeasures can also be helpful for reducing the risk, such as traffic 

reduction and more usage of zero-emission vehicles. 
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Abstract: 

Background: Multi-drug resistant Mycobacterium tuberculosis (TB) is a 

chronic granulomatous disease globally transmitted and worrisome in Iraq. 

This study was aimed to detect M. tuberculosis in sputum samples using 

smear stain and PCR assay for confirmatory identification and determine 

drug resistance patterns.  

Methods: During January till June 2016, 72 sputum samples from suspected 

patients with tuberculosis were processed for Zeihle-Neelsen stain and direct 

application of conventional PCR assay and Gene-Xpert (Nested Real Time) 

system. Furthermore, additional 37 provided positive-TB cultures were 

subjected to above molecular methods for more confirmation and 

determination of drug resistance genes. 

Results: Out of 72 sputum samples, 12(16.7%) samples were AFB positive by 

using smear stain. PCR confirmed 15(20.8%) sputum samples contained TB. 

conventional PCR targeted gene (1S6110) was applied on 44 samples (7 

AFB-positive smear and 37 provided positive cultures), 33(75.0%) samples 

(4 of AFB- positive smear and 29 provided positive-cultures) were 

successfully gave amplified product. Those 33 positive samples were 

contained resistance genes as follow; 27(81.8%) rpoB to Rifampsin, 4 

(12.1%) katG to Isoniazid, 8(24.2%) embB to Ethabutamol, 30 (90.9%) rpsL 

to Streptomycin. When Gene-Xpert PCR assay was directly applied on 49 

sputum samples (8 smear positive and 41 smear negative ),11 samples were 

contained M tuberculosis that involved 8 smear positive samples and other 3 

smear negative samples and only 1 (9.1%) of those positive samples 

contained rifampicin gene. 

Conclusion:  The study highlighted that multi-drug M tuberculosis is 

circulating and worrisome in Iraq. Direct smear microscopy was simple to 

perform but had low sensitivity and required confirmation by conventional 

PCR and Gene-Xpert (Nested Real Time) for detection of drug resistant 

strains in our community. 

 

Key words: Mycobacterium tuberculosis, Zeihle-Neelsen stain, PCR, Gene-

Xpert assay, Drug-resistance genes 
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1. Introduction 

Tuberculosis that is a chronic granulomatous disease most commonly affects the lungs, where 

it is called pulmonary tuberculosis (Grange, 2002). The disease is globally disseminated; the prevalence 

is high in urban areas with high population densities (Gandhi et al., 2006). 

    The problem of tuberculosis has lately been compounded by the emergence of multi-drug 

resistant (MDR) tuberculosis association with HIV infection (AIDS), inefficient control procedures 

and laboratory delays in identification and antibiotic susceptibility testing of M. tuberculosis 

(Watterson et al., 1998). Rapid identification and susceptibility testing of isolates are, therefore, 

imperative for therapy selection and prevention of spread of resistant organisms (Pfaller, 1994).There 

are several methods for the diagnosis of Mycobacterium tuberculosis. Ziehl Neelsen stain is still used 

method in many countries especially for countries with low income and high tuberculosis prevalence 

(WHO, 2013A). The sensitivity is grossly compromised when the bacterial load is less than 10,000 

organisms/ml sputum sample (Desikan, 2013). 

    Molecular diagnosis (PCR) is accurate, fast and main procedure for the detection of M. 

tuberculosis. This procedure can produce a positive result from specimens having as few as 10 bacilli 

(Shinnick and Good, 1995). The sensitivity of the amplification methods is nearly 95%, with a 

specificity of 98% in specimens that are acid fast bacilli-positive smear and 48–53% in specimens that 

are acid fast bacilli-negative smear (American Thoracic Society, 1997). 

    Recently, Gene Xpert MTB/RIF applied In Iraq Kurdistan. Gene Xpert MTB/RIF is rapid 

molecular diagnostic test for TB and rifampicin resistance in one assay within 100 minutes (Smart, 

2012). It purifies concentrates, amplifies using rapid, real-time PCR and identifies targeted nucleic acid 

sequences in the TB genome (Xpert®, 2012). It a qualitative that is MTBC detected as very low, low, 

high and very high (Smart, 2012).  The incomplete identification of mycobacterial species producing 

infection can have serious consequences, resulting in longer hospitalization times, and increased risk 

of nosocomial infections and selection of MDR strains (Lopez-Alvarez et al., 2010). Therefore, the 

purposes behind this study were first to detection M. tuberculosis in sputum samples using smear stain 

(Ziehl Neelsen stain) and second to application of conventional and Gene Xpert PCR assay on positive 

and negative sputum samples and some provided positive cultures for more confirmatory identification 

and drug resistance genes.  

2. Material and Methods 

2.1. Samples collection 

    The sputum samples were collected from patients before starting of antibiotic treatment at the 

National TB Control Program (NTP) Center of Duhok city, Iraq, during January till April 2016. About 

1-2 ml of two consecutive early morning sputa not saliva was collected in wide mouth sterile sputum 

containers.  

   On another hand, 37 of Mycobacterium tuberculosis positive cultures were included in this study 

that provided from National TB Control Program (NTP) Center of Erbil city, Kurdistan Iraq. In addition, 

another 7 positive cultures were provided from Duhok TB center during period of sample collection. 
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2.2. Smear Preparation  

The smear was prepared directly from sputum and stained by Ziehl Neelsen Staining (Acid Fast 

Staining) as described by (IUATLD, 2000). 

 

2.3. Preparatory of samples for molecular methods  

   All collected sputum samples were subjected to digestion and decontamination. The same 

volume of 4%NaoH was added to all samples and centrifuged. The supernatant left and sediment were 

collected and 0.5-1 ml of another solution (solution for sputum preparation) was added for sputum 

prepares to obtain Nucleic Acid (Kent and Kubica, 1985).Thereafter, the specimens were shipped on 

regular basis over batches to Duhok Research Center/University of Duhok for performing molecular 

methods. 

2.4. Molecular methods 

2.4.1 2.4.1 DNA Extraction and Purification  

The DNA was extracted from both collected sputum samples and obtained culture samples using 

the (QIAamp DNA Mini kit Qiagen) and as described by (Merzsa et al, 2001A). 

2.4.2 2.4.2 Conventional PCR assay for confirmation identification and drug resistance genes 

Polymerase chain reaction (PCR) was performed on extracted DNAs using specific primer. The 

IS6110- specific INS probe is a PCR product of 245bp in length for confirmation identification of M 

tuberculosis. In addition other primers for drug resistance genes such as rpoB531 for Rifampicin (RIF), 

katG315 for Isoniazid (INH), embB for Ethambutol (EMB) and rpsL for Streptomycin (STM) were also 

used in this study as shown in table 2.1. The PCR mixture was prepared in a total volume of 50μl 

containing 25 μl hot-start premix (Genedirex, Taiwan), 2 μl of primer mixture for associated genes, 4 μl 

of extracted DNA (30-100 ng/µl),10 μl of 10X Taq Master Mix and nuclease free water 34μl was added 

up to 50 μl. A thermal cycler from Jena Bioscience (Germany) was carried out for amplification. 

Amplification of PCR products were confirmed in 1% agarose gel prepared with 1x TAE buffer and 

stained by red safe DNA staining solution (GeNetBio). 

2.4.3 Gene Xpert MTB/RIF Assay (Nested Real Time PCR) 

This assay was directly applied to sputum samples for confirmation identification of M 

.tuberculosis (MTB) and also Rifampicin (RIF) resistance gene detection as described by (Boehme et 

al., 2010). 

2.4.4 2.4.4 DNA Sequencing 

Analysis of sequenced PCR product was done in Duhok Research Center (DRC), University of 

Duhok by using DNASTAR/Laser gene software. An assembly of sequences for each individual was 

accomplished in seqMan (DNASTAR Laser gene, Madison, WI) and all sequences were edited by visual 

inspection. The sequences of sample were submitted in the Blast search which was performed for the 
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genomic research in Gene Bank NCBI BLAST tool in the website online: 

(http://blast.ncbi.nih.gov/Blast.cgi), to determine sequences in the Gene Bank similar sequences of this 

study. 

3. Results 

As previous mentioned, we used hot method of Ziehl-Neelsen staining, 12 (16.7%) of sputum 

samples out of 72, were gave positive AFB among patients at National TB Control Programmed (NTP) 

center of Duhok – Iraqi Kurdistan and Azadi teaching hospital. The distribution was (6 male versus 6 

female) and (11 rural versus 1 urban). Further, all positive patients were Iraqi except one was in Syrian 

nationality. 

 

Table 2.1. The primers used in this study 

Target 

name 

Primer name Sequence 5 →3 Amplicons 

size(bp) 
Optimum 

Annealing 

temp (°C) 

PCR cycle Reference 

 

IS6110 
 

 

INS-1 (forward) 

 

5‘CGT GAG GGC ATC GAG GTG GC 3‘ 
 

 

245 

 

62 

Initial    94----5 minute 

Initial    94------30 sec 

Annealing  62------30 sec     

30 cycle 

Extension   72---30 sec 

Final exte    72----3 minutes 

(van 

Embden 

et al. 

1993)  

INS-2 (reverse) 

 

5‘GCG TAG GCG TCG GTG ACA AA 3‘ 

 

rpoB531 

rpoB531 

(forward) 

 

5΄-CACAAGCGCCGACTGTC -3΄ 
 

170 

 

72 

Initial    94----5 minute 

Initial    95------30 sec 

Annealing  72------30 sec     

30 cycle 

Extension   72---45 sec 

Final exte    72----3 minutes 

(Yang et 

al., 2005) 

 

 

 

RIRm 
(reverse) 

 
5΄-TTGACCCGCGCGTACAC -3΄ 

 

katG315 

katG5Ra 

(forward) 

 

5΄- ATACGACCTCGATGCCGC -3΄ 
 

292 

 

57 

Initial    94----3 minute 

Initial    94------30 sec 

Annealing  57------30 sec     

30 cycle 

Extension   94---30 sec 

Final exte    94----5 minute 

(Yang et 

al., 2005) 
Kat GOFa 
(reverse) 

 
5΄- GCAGATGGGGCTGATCTACG -3΄ 

 

embB 

embB306 

(forward) 

 

5΄ - GGCTACATCCTGGGCATG -3΄ 
 

335 

 

52 

Initial    94----3 minute 

Initial    94------30 sec 

Annealing  52------30 sec     

32 cycle 

Extension   72---30 sec 

Final exte    72----5 minute 

Yang et 

al., 2005) 
embBR2 

(reverse) 

 

5΄ - GAGCCGAGCGCGATGAT -3΄ 

 

rpsL 

 

STR52 F 

 

5΄-GTGAAGACCGCGGCTCTGAA -3΄ 
 

272 

 

72 

Initial    94----3 minute 

Initial    94------30 sec 

Annealing  72------30 sec     

30 cycle 

Extension   72---30 sec 

Final exte    72----3 minute 

(Jordaan 

and 

Victor, 

1999) 
 

STR34 R 

 

5΄-TTCTTGACACCCTGCGTATC -3΄ 

 

  In current study, conventional PCR successfully produced amplified product (245bp) of the 

target gene (1S6110) among 33 samples out of 44 taken from AFB smear positive and provided cultures 

of TB as in table 3.1. Rates of target drug resistance genes against Rifampicin (RIF), Isonizid (INH), 

Ethambutol(EMB) and Streptomycin (STM) by conventional PCR using specific primers across those 

33 positive samples were as in table 3.2. It was found high rate of resistance toward streptomycin and 

less against isoniazid drug. Overall, the results of conventional PCR showed 5(15.2%) of patients had 

Mono-resistance gene, 20(60.6%) of patients had double resistance genes and 8(24.2%) of patients had 

multiple combination resistance genes as in Table 3.3. 

From another hand, out of 49 selected sputum samples (8 AFB-smear positive and 41 negative) 

that were subjected to Gene Xpert MTB assay; all 8 AFB-smear positive were confirmed identified as 

M. tuberculosis, in addition 3 AFB-smear negative samples also contained MTB and only one AFB-
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smear positive harbored Rifampicin resistance gene as in Table 3.4. The result of BLAST program 

showed that the sample rpoB gene of rifampicin-resistant strains of M. tuberculosis in current study had 

similarity (100%) to rpoB gene of rifampicin-resistant strains of M. tuberculosis in Iran.  

 

Table 3.1. IS6110 Target Gene Detection by Conventional PCR Assay 

Method Total selected 

No. 

No of positive by Conventional PCR 

Assay (%) 

AFB positive 7 4    (57.1%) 

Cultures positive 37 29  (78.4%) 

Total in both AFS & Culture 44 33   (75%) 

 

 

 Table 3.2. Rates of antibiotic – resistance genes among Mycobacterium tuberculosis isolates 

 

 

 

 

 

 

Table 3.3. Patterns occurrence of Drug- Resistant Genes by conventional PCR Assay    

Patterns occurrence of drug No.  Of Resistant- Isolates (%) 

Mono-resistance 5 (15.2%) 

RIF 2   (6.1%) 

INH 1   (3.0%) 

STM 2   (6.1%) 

Double- resistance 20 (60.6%) 

RIF + STM 18 (54.5%) 

INH + STM  2   (6.1%) 

Multiple-combinations 8    (24.2%) 

RIF+ EMB + STM 7    (21.2%) 

INH + EMB + STM 1     (3.0%) 

 

 

Table 3.4. Comparison between AFB and GeneXpert (real-time PCR) 

Smear-Microscopy No of isolates No. of Positive by GeneXpert PCR repoB531 detection 

No of positive-AFB 8 (11.1%) 8 (100%) 1(9.1%) 

No of Negative-AFB 41 (56.9%) 3 (7.3 %)               0 

Total 49 (68.0%) 11 (22.4%)               1 

 

Drugs Gene-mediated Resistance No. of harbored isolates (%) 

Rifampicin repoB531 27 (81.8%) 

Isoniazid katG315 4   (12.1%) 

Ethambutol embB 8   (24.2 %) 

Streptomycin rpsL 30 (90.9%) 
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4. Discussion 

This study was conducted in Duhok city; Iraq to investigate of M. tuberculosis in sputum 

samples by using AFB smear study (classical method) and PCR assay (molecular method). The number 

of pulmonary TB-infected males (12.5%) was higher than that of the females (8.3%). Our findings were 

accord with other studies in Iraq (Merza et al., 2011B), in Iran (Honarvar et al., 2015) and in Sudan (El 

Eragi, 2004); while was dissimilar to (Bellamy et al., 2002). The carrier of X-chromosome gene in male 

in addition to a job type, more taken alcohol and smoking in our setting may predispose more male than 

female as mentioned also by (Bellamy et al., 2002 and Lawson et al., 2010). Current study revealed that 

rural patients were more prone to TB than urban. This result match with data of other studies in Iraq 

(Abid et al., 2013) and India (Shilani et al., 2013) while did not match with other studies like 

Bangladesh, Ethiopia and Iran (Bellamy et al., 2002; Hussain et al., 2004 and Honarvar et al., 2015 ), 

respectively. Poor medical services, bad quality of life and lack of awareness of causes of illness may 

contribute to occurrence and spread of tuberculosis in rural communities (Abid et al., 2013). 

   In present study, (Ziehl-Neelsen staining) direct smear study (AFB) had capability to 12 

samples (16.7%) and the remaining 60(83.3%) samples were negative.  This finding is less than those 

studies conducted in other parts of Iraq; like Erbil (Amin, 2015), Mosul (Mahmod and Abdulla, 2014) 

and Baghdad (Almazini et al., 2015). The high density of population associated with crowded conditions 

in area like Baghdad and Mosul) (Almazini et al., 2015) enabling to record more TB cases rates 

compared with that lower rates in our setting study. 

   Generally, data of this study found that molecular methods based on PCR assay was more 

efficient in detecting TB from sputum samples than AFB smear study. Conventional PCR assay 

targeting gene (1S6110) could differentiate some false-positive cultures of M. tuberculosis that before 

were identified based on phenotypic characters. The utility of targeting this gene in confirmatory of TB 

directly on sputum samples documented in other studies such as (Negi et al., 2007) and (Amin et al., 

2011). Not detection of amplified product of (IS6110 gene) some false- positive cultures in this work 

might be due to the technical reasons such as sample preparation or the presence of PCR inhibitors or 

unequal distribution of AFB in these samples as also they mentioned in other studies (Pfyffer et al., 

1996, Roth et al., 1997, Singh et al., 2000).More advantages of conventional PCR over direct smear 

study represented in determination of drug resistance genes toward Rifampicin (RIF), Isoniazid (INH), 

Ethambutol(EMB) and Streptomycin (STM). Streptomycin recorded higher rate of resistance (90.9%) 

followed by Rifampcin (81.8%), while isoniazid (12.1%) was efficient drug. Therefore, the early and 

rapid detection of multidrug resistance using molecular techniques have the potential to significantly 

hasten the diagnosis and initiation of appropriate treatment (O’Riordan et al., 2008). Molecular test for 

drug susceptibility testing (DST) of tuberculosis in current study is first report in Duhok city, Iraq 

because many patients are treated with antibiotics for MTb randomly on the basis of a positive AFB 

smear study. Other study in Duhok city, Iraq by (Merza et al., 2011) reported (57.1%) resistance to 

Rifampicin that is lower than our study and 100% resistance to Isoniazid (INH) higher than our study. 

Resistance to rifampicin is increasing rapidly as a result of its wide spread use. Rifampicin-resistant 

tuberculosis, often observed in conjunction with isoniazid resistance, leads to a longer treatment period 

and significant little chemo-therapeutic outcomes (Mitchison, 1985). In current study a resistance 

combinations of Rifampcin together with other drugs 25(75.7%) was remarkably higher than Rifampcin 

alone 2(6.1%). Combination to Rifampicin and Streptomycin was the most frequent ones and the 

association of Isoniazid resistance with other drugs 3(9.1%) was higher than Isoniazid resistance alone 

1(3.0%). Similar result observed by (Nawar et al., 1999) who found a statistical significant difference 

between resistance to Rifampcin only (5%) and Rifampicin together with other drugs (32.5%). 
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Therefore, rifampicin resistance can be used as backup marker for estimation of multidrug resistance 

and indicated as a second line drugs that immediately required (Albert et al. 2002). 

   In this study, Gene-Xpert MTB/RIF assay was successfully and directly applied on sputum 

samples with smear positive and negative for the presence or absence of M. tuberculosis and 

identification of any mutations that frequently associated with rifampicin resistance in one test run. It 

was found that 11(22.4 %) sputum samples out of 49 were contained M. tuberculosis. This percentage 

was lower than obtained in Erbil city, Iraq by (Amin, 2015) who found 111(35.3%) positive out of 314 

collected sputum samples by using Gene Xpert. In Saudi Arabia by (Jiman-Fatani et al., 2014) recorded 

43(81.1%) positive cases out of 53 sputum samples subjected to Gene Xpert assay. Furthermore, in 

current study 11 sputum samples that contained M tuberculosis by using Gene-Xpert involved 8 AFB-

smear positive samples and other 3 AFB-smear negative samples. The later data explain that 3 negative-

AFB smear samples that appeared positive and contained MTB by using Gene Xpert assay might be due 

to very little number of acid fast bacilli in sputum sample (Abdulsahib et al., 2015). Furthermore, out of 

11 GeneXpert positive samples only 1 (9.0%) sample was gave marker of rifampicin resistance. The 

primers in the GeneXpert MTB/RIF assay could amplify a portion of the rpoB gene containing the 81 

base pair“core” region specific to members of the M tuberculosis complex and probe for mutations 

within the rifampicin resistance determining region (RRDR) of rpoB gene (Lee et al., 2003).  

The study highlighted on occurrence of multiple-resistant M. tuberculosis in Duhok city, Iraq in 

rural area, namely co resistance between Rifampicin and Streptomycin that are the corner stone for the 

treatment of tuberculosis. AFB- smear microscopy was rapid to perform but had low sensitivity and 

required confirmation by molecular test. The PCR gave high sensitivity, specificity, more accuracy and 

faster over AFB smear and culture colonies for early diagnosis of TB disease that is crucial in initiating 

treatment, interrupting the strain transmission and will prevent the development of drug resistant .The 

study is highly recommended to necessary using of PCR assay coupled with classical methods for 

confirmation and early diagnosis of resistance strain in our setting.  
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Abstract: 

Purpose: Dermatophytosis is a type of infection that occurs in the keratinized superficial tissue of 

animals and human beings particularly in the layer of corneum stratum including skin, nail and hair. 

Dermatophytosis caused by species of fungi that belong to the three genera Trichophyton, Microsporum 

and Epidermophyton .The important point to consider is that resistance to antifungals has started 

appearing in dermatophytes. The antifungal susceptibility test allows the physician  to select the suitable 

therapy for treatment that is caused by dermatophytic fungi . The aim of the current study is to Detection of 

antifungal sensitivity for the isolated dermatophytic species. 

Methods Atonal of 178 samples including hair, nails, skin scraping and skin swabs were collected from 

patient with suspected dermatophytosis. Who visited Dermatology Clinic of Duhok Province from March to 

August, 2018. Among the 178 patients, 103 (57.9 %) were males and 75 (42.1 %) were females, with ages 

ranged from age between 1 year and 85 years old. The agar well diffusion method is used in current study 

to estimate the antifungal activity 
Results:  Among 54 isolated dermatophyte species, three dermatophytic genera were identified. T. rubrum 

was the most commonly isolated etiological agent of the total isolates 27.7%. T. verrocosum was ranked 

second in frequency (22.2%). Other dermatophytes in descending order were T. tonsurans and T. 

soudanense with same rate of 11.1%. Both T.mentagrophytes and E. floccosum were 5.6% in the same way, 

T violaceum, M. gypseum, M. canis, M. nanum were with same rate of 3.7%; the lowest rate was found in 

T. interdigitale as 1.8 %.  Only five T. species were selected for antifungal sensitivity and different agents 

were used as recommended by physician in Duhok such as Terbinafine, fluconazole, itraconazole and 

griseofulvin at different concentrations (25,50,75,100 μg /ml) . The minimum inhibitory concentration 

(MIC) in T. soudanense and T. verrocosum show MIC at 25 μg /ml of terbinafine while T. violecium and 

T.rubrum had MIC at 50 μg /ml,both antifungals agents fluconazole and greseofulvin showed resistance to 

all Trichophyton species 
Conclusion:  Our data have shown that terbinafine is the most active antifungal against ringworm 

infections followed by itraconazole and fluconazole. Based on our study, terbinafine was the drug of choice 

for treatment of dermatophytosis followed by itraconazole and fluconazole. 
 

Keywords: Dermatophytes, antifungal sensitivity, Duhok province  
 

 
1. Introduction 

Fungal infections, also called mycosis, is in the rising through the world due to the outcome 

of modernistic medical progresses that utilize immunosuppressive medication, various therapies and 

broad-spectrum antibiotics, as well as an increase in the human population at risk. The approach to the 

diagnosis and management of infections by fungi depends on recognizing the interaction of the host 

and the pathogen [1]. Mycosis, condition where fungi exceed and cross the resistance layer of human 

and animals reproduce themselves in the form of infections, which have diverse clinical manifestations 

[6]. Nowadays, infections in skin produced by fungi are the most popular problem worldwide. 

Dermatophytes are a unique group of closely related filamentous fungi which are physiologically and 

morphologically related. Some of them cause many known infections called dermatophytosis (tinea or 

ringworm). Dermatophytosis is a type of infection that occurs in the keratinized superficial tissue of 

animals and human beings particularly in the layer of corneum stratum including skin, nail and hair. 

Dermatophytosis may be caused by species of fungi that belong to the three genera Trichophyton, 
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Microsporum and Epidermophyton [2]. The important point to consider is that resistance to antifungals 

has started appearing in dermatophytes. The antifungal susceptibility test allows the doctors to select 

the suitable therapy for treatment that is caused by dermatophytic fungi [3]. The aim of the current 

study is to Detection of antifungal sensitivity for the isolated dermatophytes species. 

2. Material and Methods 

2.1. Collection and Transport of Specimen: 

A total of 178 samples [hair (32), nail (15), skin scraping (68) and skin swab(83)] were 

collected from clinically suspected cases of dermatophytosis who visited the Dermatology Clinics of 

Duhok (Azadi hospital), Zakho (Bedare hospital), Akre (Akre hospital), Amedi (Amedi hospital), and 

Baadre (from Dr. khairi’s private clinic) were collected and included in the study during the period 

from 1st of March to the 1st of August 2018. 

2.2 Culture 

The specimens collected were inoculated on to Sabourauds Dextrose agar containing 

Chloramphenicol and Cycloheximide irrespective of demonstration of fungal elements on KOH 

mount. If growth was obtained on Sabourauds Dextrose agar, identification was made based on colony 

morphology, microscopic appearance and other relevant tests. The isolates were inoculated on potato 

dextrose agar for better condition. 

2.3. Macroscopic examination of culture 

The growth on Sabourauds dextrose agar was observed to study the colony morphology, the 

color of the surface, the reverse of the colony, the texture of the surface, the topography and the rate of 

growth. Microscopic Examination of Culture was done using LPCB preparation and slide culture was 

done in case the morphology was not clear in LPCB preparation. 

2.4. Other Diagnostic Tests for Dermatophytes 

2.4.1 Urease Test This test is used to differentiate between the dermatophytes; isolates were 

inoculated the surface of the urea agar slant, and incubated at 28˚C for 3-7 days. After incubation, a 

pink color was considered as a positive, and yellow-orange color as negative [4]. 

2.4.2 In vitro Hair Perforation Test 

This test was primarily innovated to differentiate between T. mentogrophytes and T. rubrum. 

The test shows positive results when dermatophytes species show wedge-shaped perforations in the 

hair. Eq. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Growth of Trichophyton mentagrophytes on hair 
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2.4.3 Dermatophyte Test Medium (DTM) 
 

DTM is Sabouraud's dextrose agar with various antimicrobials. It is used as in pursuit growth 

medium for the identification of dermatophytosis. 

 

Fig. 2. Dermatophytes versus non-dermatophytes fungi.Eq. (2) 

2.5. Antifungal Drugs 

Four antifungal drugs were chosen, namely: Griseofulvein (Griseofulvin 500 mg, Lincolin, 

India) Itraconazole (Itraconazole 100 mg, Toprakilac, Turkey) Fluconazole (Fluconazole 150 mg,  

WOCKHARDT, UK). Terbinafine (Terbinafine 250 mg, Biofarma, Turkey) 

2.6. Antifungal Susceptibility Test 

The agar well diffusion method is widely used to estimate the antifungal activity. The agar 

plate surface is inoculated by spreading 0.1 ml using pipette of the fungal isolate inoculum above the 

whole agar surface. Then, a hole with a diameter of 6 to 8 mm is punched aseptically with a sterile 

cork borer, and a volume (100 µL) of the antifungal agent is inserted into the well. 

3. Results and Discussion 

Dermatophytosis is a major public health problem in tropical and subtropical countries 

therefore, it is essential that good laboratory methods are available for the rapid and precise 

identification of the dermatophytes involved in order to apply appropriate treatment and prevention 

measures. In the present study, The dermatophytes usually take a long time to grow in the culture and 

sporulating sometimes leads to delayed diagnosis; whereas rapid diagnostic and accurate identification 

leads to successful treatment [5]. 

On the other hand, in current study using a swab was prevalence for cases that lack scale of skin 

to be taken or for sensitive places that patient refused for taking scale of skin. 

The results of swabs with positive cultures yielded 29 (16.3%) of the cases, whereas swabs with 

negative cultures yielded 52 (29.2%) of the cases, highest rate was negative culture with swab due to 

the inadequate amount of the sample that was taken by swab, dryness of swabs during transport, all of 

which are shown in figure 3.1 below. Sometimes the result of direct microscopic examination and the 

cultural method depends on the marked extent upon which species were the cause of dermatophytosis. 
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Fig. 3. (A and B): Microscopic appearance of 10% KOH mount of skin (C and D) Microscopic 

appearance of 10% KOH showing ectothrix hair invasion, with formation of arthroconidia on the 

outside of hair shaft. 

 
 

Tab. 3. 1 Clinical correlation between direct and cultural examination 
 

No Clinical cases examination No. % 

1 Positive KOH and Positive Culture 33 18.5 

2 Positive KOH and Negative Culture 32 18.0 

3 Negative KOH and Positive Culture 13 7.3 

4 Negative KOH and Negative Culture 19 10.7 

5 Swab with Positive Culture 29 16.3 

6 Swab with negative Culture 52 29.2 

7 Total Number 178 100.0 

Totally 178 specimens were collected from different areas of Duhok Province which included a 

high rate in scraped skin in 68 cases (38.2%) from both, males 38 cases (21.3%) and females 30 cases 

(16.9%). Followed by swab specimens which yielded 63 (35.4%) of the cases, those being higher in 

males 40 cases (22.5%) than in female 23 cases (12.9%). Hair specimens ‘results was 32 (18%) cases. 

The lowest rate was obtained from nail specimens, (15 (8.4%) cases), the rate for female being 8 

(4.5%) cases which was slightly higher than in the male 7 (3.9%) cases. as shown in Tab.( 3.2) 

 
Tab. 3.2. Correlation between sample source and gender from patients Specimens. 

 
 

Specimens Male  Female  Total 

 No. % No. % No. % 

Skin Scrapping 38 21.3 30 16.9 68 38.2 

Swab 40 22.5 23 12.9 63 35.4 
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Hair 18 10.1 14 7.9 32 18.0 

Nail 7 3.9 8 4.5 15 8.4 

All type 103 57.9 75 42.1 178 100.0 

 

 

The prevalence and increasing incidence of fungal diseases in developing counties are attributed 

to immunocomprised states such as use of immunosuppressed agents, corticosteroids,  anti-cancer 

drug, HIV drugs etc. Most infections of the skin and its appendages, the nail and hair are caused by 

dermatophytes. Dermatophytes, which invade and infect the keratinized tissues, affect a high 

proportion of the population and accordingly over 500,000,000 $ per year is spent on antifungal drugs. 

Tab. 3.3 Distribution of Tinea infections according to sex of patients 
 

Tinea Type Male  Female  Total 

 No. % No. % No. % 

Tinea faciei 1 0.6 0 0.0 1 0.6 

Tinea corporis 27 15.2 18 10.1 45 25.3 

Tinea pedis 45 25.3 31 17.4 76 42.7 

Tinea capitis 19 10.7 15 8.4 34 19.1 

Tinea mannum 6 3.4 6 3.4 12 6.7 

Tinea cruris 4 2.2 1 0.6 5 2.8 

Tinea ungium 1 0.6 4 2.2 5 2.8 

All type 103 57.9 75 42.1 178 100.0 

 
 

Tab. 3.4 Dermatophyte species isolated from different clinical types of dermatophytosis 
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No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No 
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Tinea faciei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tinea 

corporis 

3 1 0 0 4 0 1 1 0 1 1 6 18 10.1 

Tinea pedis 9 3 1 1 5 1 0 1 1 1 1 19 43 24.2 

Tinea capitis 1 2 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10 5.6 
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Tinea 

mannum 

1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 10 5.6 

Tinea cruris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.6 

Tinea 

ungium 

1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 8 4.5 

All type 15 6 6 3 12 2 1 3 2 2 2 36 90 50.6 

 

 

 

 

The highest number of specimens belong to tinea pedis 76 (42.7%); only 32 (18%) showed 

positive culture growth as shown in table 4.7. 43 species were isolated from those 32 positive culture 

specimens; Trichophyton rubrum, 5 isolates were Trichophyton verrocosum, 3 isolates were 

Trichophyton soudanense, one isolates were Trichophyton tonsurans, one isolate Trichophyton 

violaceum, one isolate was Epidermophyton floccosum, one isolate was Microsporum canis, one 

isolate Microsporum gypseum, one isolate Microsporum nanum and 19 isolates were Candida species. 

Morever, from 34 specimens of tinea capitis, 12 specimens showed positive culture growth, between 

them only 10 species were isolated; 4 isolates were Trichophyton tonsurans, 2 Trichophyton 

soudanense, one Trichophyton rubrum, one Trichophyton mentagrophytes, and one Trichophyton 

verrocosum. Out of 12 specimens of tinea manuum 8 of them showed positive culture growth, from 

which ten species were isolated, in which 2 isolates were Trichophyton verrocosum, 1 isolate 

Trichophyton rubrum; 7 isolates were Candida species. 

Different antifungal agents are available now for clinical use against dermatophytes like 

terbinafine, fluconazole, itraconazole, ketoconazole, voriconazole and etc. However, their activities 

against dermatophytes species have not been fully investigated yet. In the current study, antifungal 

susceptibility testing was performed using four common antifungal drugs (Terbinafine, Fluconazole, 

Itraconazole and griseofulvin) by using the well diffusion preocedure to estimate the minimum 

inhibitory concentration (MIC) for each antifungal. Nine pathogenic dermatophytes isolates include 

Trichophyton violaceum, Trichophyton soudanense, Trichophyton rubrum, Trichophyton verrocosum, 

Trichophyton mentagrophytes, Microsporum gypseum, Microsporum canis, Microsporum nanum and 

Epidermophyton floccosum. 

 
Tab. 3.5 : MIC of Antifungal drugs against dermatophytes fungi 

 

Fungal isolates MIC μg 

/ml) 

Itraconazole 

MIC(μg 

/ml) 

Terbinafine 

Trichophyton violaceum 25 50 

Trichophyton soudanense 75 25 

Trichophyton rubrum 75 50 

Trichophyton verrocosum 25 25 

Trichophyton mentagrophytes - - 
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Microsporum gypseum - - 

Microsporum canis - - 

Microsporum nanum - - 

Epidermophyton floccosum 25 25 

 

 

Fig. 3. 3 Clinical form of dermatophytosis from different patients (A1 and A2) Tinea pedis, (B1 and 

B2) Onychomycosis, (C1) Tinea Capitis, (C2) Tinea Capitis showing Kerion, (D1 and D2) Tinea 

Corporis, and (E1 and E2) Tinea mannum 
 

Fig. 3.4. Morphological appearance of colonies of different dermatophytes species. (A1 and A2) 

culture of front and reverse of M. canis, (B1 and B2) culture of front and reverse of M. gypseum, (C1 

and C2) culture of front and reverse of T. rubrum, (D1 and D2) culture of front and reverse of E. 

flocossum 
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4. Conclusion 

Dermatophytosis is the most common type of cutaneous fungal infection. It is very common in 

our country with several contributing factors like hot humid climate, poor hygiene, increased outdoor 

activities, occupational trauma and immunosuppression. Antifungal susceptibility testing for 

dermatophytes can be adapted for the routine assessment of dermatophyte resistance to antifungal 

agents and can aid the clinician in initiating prompt and appropriate antifungal therapy. 
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Abstract 

Background: The Nuclear Antibody Testing is one of the most important 

autoantibody tests, which are used in clinical immunology laboratories to 

detect unknown autoimmune diseases. 

An ANA test looks for antinuclear antibodies in blood. If the test finds 

antinuclear antibodies in blood, it may mean occuring an autoimmune 

disorder. These disorders can cause serious health problems. 

There are many types of antinuclear antibodies and each of these types is 

associated with a specific autoimmune disease. ANA test is used to help in 

diagnose autoimmune disorders. 

AIM: Study of the prevalence of antibody patterns in autoimmune hepatitis 

(AIH)to help diagnose AIH. 

Materials And Methods: 

The study included 210 patients with idiopathic hepatitis at the Aleppo 

University Hospital and some private clinics and Zahi Azraq Hospital 41cases 

of autoimmune hepatitis were diagnosed out of 210, 66 Sample control In the 

period between 15-3-2010 and up to 4-7-2012 the analyzes were performed 

using indirect immunofluorescence (IIFT) and enzymatic immunoassay 

(ELISA), 

Result: Most of the patterns that showed were of the homogeneous pattern by 

65 % then the Speckled pattern by 17 % Most of the subtype ANA that showed 

were of the antidsDNA antibodies by 41 % then the anti-histone antibodies by 

31 %. 

Key Words: Antinuclear Antibody, autoimmune hepatitis, enzymatic 

immunoassay , indirect immunofluorescence  

 

1. Introduction: 

Our bodies have an immune system, which is a complex network of special cells and organs that 

defends the body from germs and other foreign invaders. At the core of the immune system is the ability 

to tell the difference between self and nonself: what's you and what's foreign.[1,2] 
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A flaw can make the body unable to tell the difference between self and nonself. When this 

happens, the body makes autoantibodies (ANA, ASMA,SLA) that attack normal cells by mistake. At 

the same time, special cells called regulatory T cells fail to do their job of keeping the immune system 

in line[1,2]. 

 The result is a misguided attack on the body. This causes the damage we know as autoimmune 

disease.  

That mean when the immune system attack our bodies this is called autoimmune disease [1,2] 

Autoimmune hepatitis is a chronic disease in which your body’s immune system attacks the liver 

and causes inflammation and liver damage. Without treatment, autoimmune hepatitis may get worse and 

lead to complications, such as cirrhosis[1,2,3]. 

AIH occurs when your immune system mistakes your liver cells for foreign aggressors and creates 

antibodies to attack them. Doctors don’t know precisely why this occurs. However, certain risk factors 

have been identified, including: 

• a family history of AIH 

• a history of bacterial or viral infections 

• being female 

• the use of certain medications, such as minocycline[3,4,5] 

1.1. Types of Autoimmune Hepatitis 

There are two types of AIH based on serum tests: 

• Type I is more common, tends to affect young women, and is associated with other autoimmune 

diseases. This is the most common form of AIH in the United States. 

• Type II primarily affects girls between the ages of 2 and 14. 

While AIH generally occurs in adolescence or early adulthood, it can develop at any age[4,5,6]. 

1.2. Antinuclear Antibody (ANA) 

Anti-nuclear antibodies (ANAs, also known as  antinuclear factor or ANF) are autoantibodies that 

bind to contents of the cell nucleus. In  normal individuals, the immune system produces  antibodies to 

foreign proteins (antigens) but not  to human proteins (autoantigens).  

In some  individuals, antibodies to human antigens are  produced[7]. 

1.3. Pattern Of Fluorescence 

* Peripheral or rim = dsDNA 

* Homogenous = dsDNA, histones 

* Specklez                                            

* Nucleoli = associated with scleroderma 

* Centromeric = CREST syndrome 

* Cytoplasmic = myositis, mitochondrial [8,9]  
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Each of these antibody subtypes binds to different proteins or protein complexes within the 

nucleus. They are found in many disorders including autoimmunity, cancer and infection, with different 

prevalence of antibodies depending on the condition 

There are many subtypes of ANAs such as, 

 anti-Ro antibodies 

 anti-La antibodies 

 anti-Sm antibodies 

 anti-nRNP antibodies 

 anti-Scl-70 antibodies 

 anti-dsDNA antibodies 

—anti-histone antibodies 

 antibodies to nuclear pore complexes 

 anti-centromere antibodies 

 anti-sp100 antibodies[9,10,11] 

1.4. Research objectives 

Study of the prevalence of antibody patterns (ANA) in autoimmune hepatitis AIH to help 

diagnose AIH. 

2. Materials and Methods 

The study included 210 patients with idiopathic hepatitis at the Aleppo University Hospital and 

some private clinics and Zahi Azraq Hospital 41cases of autoimmune hepatitis were diagnosed out of 

210,  66 Sample control In the period between 15-3-2010 and up to 4-7-2012 

The blood was drawn for each patient on a dry  tube at a speed of 4500 for 10 minutes and the 

serum was transferred to the abndrov tube and preserved at a temperature of -20 ° C for the time of the 
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analysis procedure where the analyzes were performed using indirect immunofluorescence (IIFT) and 

enzymatic immunoassay (ELISA),Antibody test ANA, ELISA and Indirect immuno-fluorine method by 

Kit from Euroimmun German 

 

 

   
 The picture  show (IIFT) and (ELISA) method 

2.1. Statistical analysis 

The results were analyzed statistically using the SPS21 program and the following tests were 

performed: 

1. Use the t test to find differences between patient and healthy groups. 

2. Relative Risk The results are significant at a probability level <0.05 

3.  Results and discussion 

3.1. Study of Hepatitis autoimmune patients by age. 

Autoimmune hepatitis was studied by age, so results showed that age between 15 and 60 years is 

the most affected age group and the rest of the statistics are high. 

 

Age/ year 
 

% p.valve 

child 1-13 13 0.15 

Adults  15-60 50 0.001* 

Old 61-85 37 0.01 

 

3.2. The prevalence of autoimmune hepatitis by sex 

The study included study samples of patients of both sexes, the ratio of males to females was 1-

3.2 of the total patients with AIH, the percentage of males with AIH reached 8% of the total of males 

and females 18.6 of the total females 78.9% and between the statistical analysis there was a significant 

relationship between females And the incidence of autoimmune hepatitis, and this means that the 

incidence of the disease increases in females more than males and this is confirmed by most studies  
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Patient 
Idiopathic 

hepatitis 

Autoimmune 

hepatitis 
percentage p-value 

Male 78 7 8 0.9 

Female 123 34 18.6 0.03 

 

3.3. Study of the prevalence of antibody patterns (ANA) in autoimmune hepatitis 

When studying the nucleus patterns in autoimmune disease , the results showed that the most 

prevalent patterns were homogeneous by p-value = 0.0001 and the table shows the results 

 

Type number % p 

Homogenous 23 56 0,0001 

Speckled 8 17 0,06 

Rim 3 7,3 0,13 

Nucleolar 7 19,5 0,09 

total 41 100  

3.4. Study of the prevalence of subtype (ANA) in autoimmune hepatitis 

When studied the subtype nucleus patterns in autoimmune disease , the results showed that the 

most prevalent patterns were anti-dsDNA antibodies by p-value = 0.001then anti-histone antibodies by 

0.04  and the table shows the results 

Suptype number % P value 

anti-dsDNA antibodies 17 41 0.001 

an t i -h is tone  antibodies 14 34 0.04 

anti-Sm antibodies 3 7 0.2 

anti-nRNP antibodies 1 2 0.2 

anti-Scl-70 antibodies 1 2 0.75 

Anti SSA-Ro antibodies 3 7 0.2 

antibodies La -anti SSB— 1 2 0.75 

 

4. Conclusions 

* The percentage of autoimmune hepatitis in females was higher than the males by 3.5-1 and 

increases with age and in young women 

* Antibody testing plays an important role in autoimmune diseases 

* Most of the patterns that showed were of the homogeneous pattern by 65 % then the Speckled 

pattern by 17 %  

* Most of the subtype ANA that showed were of the antidsDNA antibodies by 41 % then the anti-

histone antibodies by 31 % 
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Abstract:  

Psoriatic arthritis (PsA) is a chronic inflammatory disease associated with psoriasis affecting both skin 

and joint. Its pathogenesis is complex and involves genetic, environmental and immunological factors 

which promote pathological bone remodeling and joint damage. Periodontal ligament-associated 

protein-1 or Asporin (PLAP- 1)  is a member of small leucine-rich proteoglycans (SLRPs)and reduces 

proteoglycan accumulation. In addition, it is a negative regulator of osteoblast differentiation and 

mineralization. In this study, we evaluated the serum expression level of PLAP-1 to investigate its 

possibility to be used as a new therapeutic target and biomarker. The study included 37 healthy 

volunteers and 53 psoriatic arthritis patients. Serum expression levels of PLAP-1 was evaluated by 

ELISA. Our result revealed that PLAP-1 serum levels were under 1 ng/ml and 2.96 ±2.14 ng/ml in 24 

and 13 healthy individuals respectively. In PsA group, it was under 1 ng/ml in 40 patients, over 16 ng/ml 

in 1 patient and 2.59±2.62 ng/ml in 11 patients. The serum concentration of PLAP-1 in PsA patients 

needs to be further evaluated by more sensitive kits and methods. 

 

Keywords: Psoriatic arthritis, PLAP-1, ELISA 

 

1. Introduction 

Psoriasis is an immune-mediated inflammatory skin disease in which at least 100 million individuals 

affected worldwide[1]. Psoriasis is associated with psoriatic arthritis (PsA) which is a combination of 

psoriasis and the swollen and sore joints from arthritis.  Rheumatologists use the CASPAR classification 

criteria for high sensitivity and specificity during the diagnosis of the disease[2]. In comparison to 

patients with psoriasis, PsA patients have more comorbidity and work-related problems, lower life 

quality, and progressive joint damage[3]. Moreover, the severity of PsA during presentation is a risk 

factor for mortality[4]. Many studies are showing the linkage between early diagnosis and management 

of the disease with improved outcomes[5]. Clinical features including, psoriasis severity, perennial 

psoriasis, scalp, nail, and rashes are associated with PsA[6, 7]. However, these features are not soluble 

biomarkers that are sufficient for early diagnosis and hence, better outcomes. 

 PLAP-1 (periodontal ligament-associated protein-1 or Asporin) is a member of the type I SLRPs 

(small leucine-rich proteoglycans) that also includes decorin and biglycan[8, 9]. PLAP-1 is an 

extracellular matrix protein and identified as a susceptibility gene in osteoarthritis[10]. The expression 

of PLAP-1 in PsA patients has not been examined yet despite being suspected in osteoarthritis, as well 

as higher levels are found in the more degenerated human intervertebral disc[10, 11]. With the aim of 

identify novel PsA biomarkers, the serum levels of PLAP-1 were evaluated in PsA patients in 

comparison to a control group. 
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2. Materials and Methods 

This study involved 53 patients with PsA and 37 healthy individuals served as a controls. All 

participants were recruited from the Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Division of 

Rheumatology and Immunology Faculty of Medicine, Sakarya University and met the diagnostic criteria 

(CASPAR) for PsA. The study was approved by the Inonu University Ethical Committee. A written 

informed consent was signed by each patient and control. Blood samples were taken from the patients 

and controls to measure the serum concentration of PLAP-1. The measurements were performed using 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) by Sunred, Shanghai, China (catalogue number 201-12-

3287), according to the manufacturer’s instructions (reference ranges: 1 ng/ml, 2 ng/ml, 4 ng/ml, 8 ng/ml 

and 16 ng/ml). The statistical analysis was performed with the SPSS statistical software (version 15; 

SPSS, Chicago, IL, USA). 

 

3. Results and Discussion 

Clinical characteristics of the PsA patients were given at the Table 1. The severity of PsA was 

assessed using the 28-joint Disease Activity Score (DAS 28) and divided into 3 groups.  Patients with 

DAS 28 between 2.6 and 3.2 formed group I (low disease activity), group II consisted of patients with 

DAS 28 between 3.2 and 5.1, and patients with DAS 28 over 5.1 were enrolled in group III (high disease 

activity). 36 of the 53 patients were at the group I, 10 of the patients were at the group II and 7 of the 

patients were at group III.  The PLAP-1 serum level in 42 PsA patients was undetectable (<1 ng/ml or 

>16 ng/ml) and serum concentration mean values were 2.59±2.62 in 11 patients. The concentration of 

PLAP-1 was also undetectable (<1 ng/ml) in 24 healthy control and was 2.96 ±2.14 ng/ml in 13 

individuals used as control (Table 3).  

 

Table 1. Clinical characteristics of psoriatic arthritis patients 

Variables Patients (n=53) Healthy Control (n=37) 

Age (years) (mean ± SD) 44.69±11.63 43.32±15.09 

Heigh (cm) (mean ± SD 165,98±8.74 - 

Weight (kg) (mean ± SD) 77.18±14.23 - 

BMI(mean ± SD) 27.98±4.99 - 

Sex (Male/ Female) 20/33 18/19 

ESR (mg/l) (mean ± SD) 22.41±19.80 - 

CRP(mean ± SD) 12.53±23.43 - 

WBC count(mean ± SD) 9.09±7.59 - 

Duration of PsA complaints 

(years) (mean ± SD) 

11.86±10.27 - 

Duration of PsA onset (years) 

(mean ± SD) 

8.80±9.67 - 
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Duration of morning stiffness 

(min/day) (mean ± SD) 

47.65±63.28 - 

Visual Analogue Scale (VAS) 

(mean ± SD) 

4.28±2.81 - 

Physician global assessment of 

PsA(mean ± SD) 

4.07±2.14 - 

Patient global assessment of 

PsA(mean ± SD) 

4.30±2.56 - 

Tender/painful joint count 3.96±4.99 - 

Swollen joint count 2±2.92 - 

DAS 28 3.16±1.25 - 

BASDAI score 3.97±2.59 - 

BASMI score 0.71±1.33 - 

BASFI-Total score 2.85±2.30 - 

HAM-D  5.71±3.79 - 

HAM-A 6.13±4.01 - 

HAQ score 0.40±0.52 - 

HAQ-SpA 0.46±0.51 - 

Fatigue Severity Scale 3.46±1.32 - 

Physical Component Summary 

scores 

43.16±15.30 - 

 

Table 2. The serum level of PLAP-1 in PsA patients and control group.  

Variables Control (n=37) PsA patients (n=53) 

PLAP-1  (mean± SD)  (ng/ml) n(24) < 1 

 

n(13)= 2.96 ±2.14 

 

 

n(41) <1  

n(1) >16 

n(11)= 2.59±2.62 

 

Previous studies selected candidate biomarkers in accordance with the availability of assays and the 

presumed importance in disease pathogenesis. Nonetheless, the need for identification of PsA 

biomarkers in patients with psoriasis has not been met. For this reason, we decided to compare the serum 

level of PLAP-1 in PsA patients and healthy controls.   

Cytokine pathways and inflammatory elements are essential in the progression of PsA. PsA patients 

have increased levels of TNF- α in the synovium. The increase is detectable in the plasma of these 

patients. IL-1, IL-6, IL-8 inflammatory cytokines are upregulated in the synovial fluids in PsA 
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patients[12]. IL-1β and TNFα are shown to prompt the expression of metalloproteases in the 

osteoarthritic cartilage[13] leading to the destruction of the affected joint[13]. 

In addition, the cytokines also possess the ability to inhibit the synthesis of collagen and proteoglycans. 

TGFβ (transforming growth factor β) may take part in cartilage repair by stimulating the biosynthesis 

of matrix components (collagens and proteoglycans)[13].   The expression of BMPR2 (encodes type II 

bone morphogenic protein (BMP) receptor),  and TGFBR(encodes transforming growth factor beta 

receptor)  genes are upregulated in the synovium of PsA patients[14, 15]. The action on these genes 

affects the regulation of extracellular matrix production and endochondral bone formation. This results 

in a PsA-unique pattern that involves bone erosion and formation of a new bone[15].  

Several researchers have clarified that the interaction between PLAP-1 and TGFβ1 occurs through the 

binding of PLAP-1 directly to TGFβ. The interaction leads to a chain of reactions where, the binding, 

inhibits the signaling of Smad in chondrocytes[16], resulting in a reduced accumulation of 

proteoglycans. The binding of PLAP-1 and TGFβ1 also suppresses the expression of the aggrecan and 

collagen type II α1 genes that are mediated by TGFβ[13]. Also knockdown of endogenous PLAP-1leads 

to the upregulated expression of collagen II alpha 1 and aggrecan[17]. Similarly, PLAP-1 causes a 

reduction in the activity of BMP-2 by interaction with this factor and subsequently a negative regulator 

in the differentiation and mineralization of osteoblast [18]. Moreover, the study shows that PLAP-1 

antagonizes TGFβ through physical interaction with this factor[16].  

 

4. Conclusion 

Even though there are some evidences suggesting the possibilty of PALP-1 playing a role in PsA 

pathogenesis, its concentration was under the detectable range (<1 ng/ml) in our experiment in the 

majority of the subjects. It needs to be further examined by more sensitive kits and methods. 
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Abstract : Ketamine, an N-methyl-D-aspartate receptor antagonist drug, has a growing reputation 

over the past few decades. The discovery of its antidepressant-like effects made the researchers focus 

on its effects and side effects. Numerous studies stated that memory disturbances could be produced by 

high doses and prolonged applications of ketamine. The deficiencies induced by ketamine are 

highlighted to be linked to increased oxidation, increased apoptosis, and enhanced dopaminergic 

transmission. 

In this research, we induced memory deficits by subchronic applications of ketamine (25 mg/kg, 14 

days ). Risperidone (0.2 mg/kg, 14 days) and ethyl pyruvate (50 mg/kg, 14 days) were investigated 

against memory deficiencies induced by ketamine. A passive-avoidance test apparatus was applied to 

assess emotional memory processes. Besides, hippocampal malondialdehyde levels were measured to 

determine the oxidation levels. Risperidone and ethyl pyruvate treatments reduced memory 

deficiencies induced with ketamine administrations in the passive-avoidance test. Antioxidant agents 

like ethyl pyruvate may be regarded as an adjunct therapeutic alternative to traditional agents in 

treatment of neurodegenerative disorders. 

Keywords: Ketamine, risperidone, ethyl pyruvate, passive avoidance, emotional memory 

 

1. Introduction 

The favorable effects of some of N-Methyl D-Aspartic Acid (NMDA) receptor antagonizing 

drugs are being studied in depression and anxiety treatment over the past few decades[1]. Plural 

NMDA receptor antagonist drugs are stated to have potent analgesic effects [2,3]. In dementia 

treatment, another NMDA receptor antagonist, memantine, is currently being prescribed [4]. With its 
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hallucinogenic effects, ketamine is becoming a favored party substance in the past few decades [5]. 

Increasing incidences of NMDA antagonist drug usage took the attention of the scientists to assess the  

beneficial and unfavorable effects of these drugs. Preclinical and clinical studies conducted with these 

drugs aimed to pronounce curing approaches to treat severe disorders like depression, memory 

disorders, and schizophrenia. 

Ketamine is an NMDA receptor antagonist drug and is being studied because of its effects on 

mood, memory, and pain [1,6]. Various researches stated that continuous high-dose applications of 

ketamine produce cognitive impairments [7-9]. 

NMDA receptors have crucial functions in long-term potentiation (LTP) [10], and synaptic 

plasticity [11] expresses their central role in memory processes. Blocking NMDA receptors is reported 

to create cognitive disruptions associated with schizophrenia [12]. 

Risperidone, an atypical antipsychotic agent, is utilized to treat schizophrenia [13,14]. Various 

studies reported that risperidone reduces cognitive impairments related to schizophrenia [15]. 

Consecutive ketamine administrations are stated to stimulate oxidative processes [16], which increases 

apoptosis and induces neuronal cell death [17]. Hence, oxidation level assessment in the brain is vital 

to understand the outcomes of ketamine on learning and memory processes.  

Various preclinical studies stated the anti-apoptotic effects of ethyl pyruvate (EP), which is 

stated to operate in cells as an endogenous antioxidant [18]. Also, the EP is indicated to enhance the 

well-being of the patient's following clinical procedures [19]. 

In this study, we produced cognitive disturbances with consecutive ketamine applications. 

Risperidone was used to reduce the ketamine-induced cognitive deficiencies, and the impacts of EP on 

memory were studied. Besides, we evaluated malondialdehyde levels of the hippocampi tissues to 

measure lipid peroxidation levels. 

 

2. Materials and Methods 

 

Animals 

Male BALB/c mice (DUSAM, Dicle University, Diyarbakir, Turkey) were kept in standard 

laboratory conditions (21±1.5°C) for two weeks before the experiments and were kept in a 12-hour 

light-dark cycle (light onset: 8.00 p.m.). The mice could freely access to water and food pellets. All 

tests were done within 9-15 a.m. All procedures concerning the animals were conducted per the 

European Community Council Directive of 24 November 1986. Ethics approval was obtained from 

Dicle University Animal Ethics Committee (2019-2). The subjects were naive to the experiments 

conducted and were studied separately.  
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Drugs & treatment 

Ketamine was obtained from Merck Co. (Darmstadt, Germany), EP, and risperidone were 

obtained from Sigma-Aldrich Chemical Co. (St. Louis, MO, USA). The drugs were dissolved in saline 

and given intraperitoneally. Ketamine (25 mg/kg), risperidone (0.2 mg/kg), and EP (50 mg/kg) were 

applied for two weeks ere the tests, and the control group was given the only saline. 

Passive avoidance test 

A light-dark passive avoidance (PA) test apparatus (MAY-PA 1014-M) was used to evaluate 

the effects on emotional learning and memory. After placing the mice to the light compartment, the 

time passing to the dark compartment was counted as step-through latencies. Step-through latencies to 

enter the dark compartment on the 2nd day was accepted as a sign of learning. If the mice didn't enter 

the dark compartment in 300 seconds, the experiment was ended. 

The test apparatus comprised of two compartments (22×21×22 cm) which was connected with 

a door and had had an electrifiable grid floor. In the first day test, the animals were placed in the 

illuminated compartment, and after 30 seconds, the door was opened. With the mice entering the 

darkroom, the door was closed, and an electrical shock was given to the animal's paws. The mice then 

returned to their cages, and the grid floor was rinsed thoroughly between each test to prevent affecting 

the following mice with the olfactory cues. A day following the acquisition trial, a retention trial (day 

2) was conducted, and step-through latencies of the mice to enter the dark compartment was 

determined. In the retention trial, step-through latencies are regarded as a ratio of emotional learning. 

Lower latencies indicate a poor memory, while higher latencies indicate a good memory [20]. 

 

Measurement of lipid peroxidation 

The thiobarbituric acid (TBA) method was used to assess MDA levels in the hippocampi 

tissue. The weighed tissues were placed in trichloroacetic acid (TCA) solution, homogenized (Fisher 

Scientific: Model FB50), and centrifuged in 4500 rpm (Thermo: MicroCL 17R). After the 

centrifugation process, 1 ml supernatant was poured into a tube with an equivalent volume TBA 

solution, and the mixture was heated to 100 °C for 10 minutes. After cooling, the absorption spectrum 

at 532 nm was measured with a spectrophotometer (UV-1205 Shimadzu). Outcomes were estimated 

using the molar extinction coefficient concerning tissue weights, and the results were shown as 

nmol/gram tissue [21]. 

 

Statistical method 

SPSS 24 software program was used for statistical analysis. A one-way analysis of variance 

(ANOVA) ensued, and if significant differences were detected between test groups, a post hoc Tukey  
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test was used. The data are shown as mean ±SEM. The differences between the test groups were 

considered statistically significant when p<0.05. 

 

3. Results 

On the first-day (acquisition trial) of the PA test, no significant difference was observed 

between test groups (p>0.05) (Fig. 1).  

 

Fig. 1. Step-through latencies, passive avoidance test (day 1, acquisition trial). VEH: vehicle, KET: 

ketamine, EP: ethyl pyruvate, RIS: risperidone, KE: Ketamine-ethyl pyruvate, KR: ketamine-

risperidone, KRE: ketamine-risperidone-ethyl pyruvate. Each column expresses the mean values ± 

SEM of 8 mice.  

On the second day (retention trial) of the PA test, step-through latencies were lower in the 

ketamine applied group (KET) compared with the vehicle group (VEH) (p<0.05). Ketamine-ethyl 

pyruvate combination (KE), ketamine-risperidone combination (KR)  and ketamine-risperidone-ethyl 

pyruvate combination (KRE) groups had increased step-through latencies compared with KET group 

(p<0.05) (Fig. 2) 

Oral Presentation / Full Text 531



International Health Sciences Conference (IHSC 2019)  

 6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

Fig. 2. Step-through latencies, passive avoidance test (day 2, retention trial). VEH: vehicle, KET: 

ketamine, EP: ethyl pyruvate, RIS: risperidone, KE: ketamine-ethyl pyruvate, KR: ketamine-

risperidone, KRE: ketamine-risperidone-ethyl pyruvate. Each column expresses the mean values ± 

SEM of 7-9 mice. ap<0.05 vs. VEH group, bp<0.05 vs. KET group.  

Hippocampi tissue malondialdehyde levels were insignificantly  increased in KET group 

(p>0.05) (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Malondialdehyde levels of the hippocampi tissue. VEH: vehicle, KET: ketamine, EP: ethyl 

pyruvate, RIS: risperidone, KE: Ketamine-ethyl pyruvate, KR: ketamine-risperidone, KRE: ketamine-

risperidone-ethyl pyruvate. Each column expresses the mean values ± SEM of 7-9 mice. ap<0.05 vs. 

VEH group, bp<0.05 vs. KET group.  
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4. Discussion 

Following the discovery of the effects of ketamine on mood and anxiety-related disorders, its 

popularity increased over the earlier few decades [1]. Ketamine is one of the favored party drugs, 

which is being constantly and illegally used due to its euphoric and hallucinogenic effects [5]. The 

increasing ketamine usage rates drew the attention of scientists to determine its side effects and 

beneficial effects on several severe illnesses. 

The results of this experiment have shown that step-through latencies in the PA test retention 

trial increased with ketamine applications, which express emotional memory deficiencies. An atypical 

antipsychotic agent, risperidone, which did successfully relieve the ketamine-induced memory 

deficiencies in the PA test. Ketamine is stated to raise dopaminergic and serotonergic transmission 

[22], and one of the leading causes of memory disturbances in schizophrenia is related to increased 

dopaminergic transmission [23]. Reported reduced memory deficits with risperidone therapy in the 

literature [24] describes the critical involvement of normoactivity of dopaminergic system in memory 

formation. 

Ethyl pyruvate, an endogenous antioxidant, also reduced the ketamine-induced memory 

deficits in the PA test retention trial. Studies reported that sustained ketamine administrations could 

induce oxidation and increase apoptosis. Ethyl pyruvate is reported to reverse the impairment of kainic 

acid-induced neurotoxicity and disturbances on the passive avoidance test [25]. Beneficial effects of 

EP after traumatic brain injury is stated in a study [26]. A recent study reported eased memory 

impairments with EP administration induced by chronic cerebral hypoperfusion [27]. The protective 

effects of EP may be related to its anti-inflammatory, antioxidant, and anti-apoptotic effects.  

 

5. Conclusion 

The result of our study represents that ketamine-induced schizophrenia-like memory deficits 

can be lessened with ethyl pyruvate, and it can be used alone or as an adjunct therapy to traditional 

antipsychotics. Its robust antioxidant and anti-apoptotic effects make ethyl pyruvate to be regarded as 

a choice to reduce memory disturbances of patients with neurodegenerative illnesses.  
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Abstract :Schizophrenia is a disease that disrupts memory processes in the central nervous system. 

There are several classical therapeutic drugs to ease the cognitive symptoms of the disease like 

risperidone. Ketamine is an N-methyl-D-aspartate receptor antagonist drug that is commonly used to 

simulate the symptoms of schizophrenia. Ketamine also is stated to increase oxidation in the brain, 

which is regarded to be related to its effects on cognition. Ethyl pyruvate is a derivative of the pyruvic 

acid, is an antioxidant drug. At this moment in this study, we aimed to produce a schizophrenia model 

with ketamine applications and investigated the possible protective effects of ethyl pyruvate on 

memory compared with risperidone treatments. Moreover, the effects of the combination of the two 

drugs were investigated. We used a novel object recognition test to measure the non-spatial 

declarative memory process. The ratio index values were calculated and consişdered as an indicator 

of memory functions. Ketamine applications were disrupted memory and reduced ratio index values. 

Ethyl pyruvate, risperidone, and the combination of two drugs were treated the disrupted memory 

functions, yet the differences were insignificant compared with ketamine only applied group. 

Antioxidant drugs like ethyl pyruvate can be beneficial to treat cognitive disturbances related to 

increased oxidation. 

Keywords: Ethyl pyruvate, risperidone, ketamine, glutamatergic receptors, schizophrenia 

 

Introduction  

Risperidone is an atypical antipsychotic drug which is known to be protective against memory 

disruptive side effects of schizophrenia [1]. Ketamine is a well-known anesthetic drug that can 
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simulate symptoms of schizophrenia in animal models [2]. Ketamine also is acknowledged to increase 

the oxidation levels [3], which is regarded to be linked to its side effects on cognitive functions in high  

 

and repetitive dose administrations [4]. Ethyl pyruvate (EP), a derivative of the pyruvic acid, is 

acknowledged to act as an endogenous antioxidant drug [5] that can be beneficial against ketamine-

induced cognitive disturbances. The present study aimed to investigate the protective effects of 

risperidone and EP against ketamine-induced memory disruptions.  

 

Materials and Methods 

Male BALB/c mice employed in this study were kept in laboratory conditions (21±1.5°C) in a 

12h light-dark cycle (light onset: 8 p.m.). Ketamine (25 mg/kg), EP (50 mg/kg), and risperidone (0.2 

mg/kg) dissolved in saline were applied for two weeks before the behavioral tests, and the control 

group was given the only saline. Every test group had eight mice, and each test was carried out 

between 9-11 a.m. individually. The guideline of the European Community Council Directive of 24 

November 1986 was followed in the procedures concerning the animals. Ethics permission was 

granted from Dicle University Animal Ethics Committee (2019-2). A novel object recognition (NOR) 

test was used to determine the non-spatial declarative memory [6]. The tests were conducted in an 

open field (OF) test apparatus (40x40x35 cm). The NOR test had habituation, training, and retention 

trials. The habituation trial lasted for 5 mins while the mice explored the OF test apparatus arena freely 

without any objects placed. The training trial was performed 30 mins after the habituation trial in 

which the mice were put on the OF test apparatus once again and explored the arena for 5 mins with 

two identical objects placed in a symmetrical position. 60 mins after the training, a retention trial was 

performed, in which one familiar object was replaced with a novel object, and mice were allowed to 

move freely on the arena for 5 mins. The exploration behaviors of the mice were analyzed using 

EthoVision XT 11, and the ratio index (RI) was evaluated to measure the memory functions. One-way 

ANOVA followed by a post hoc Tukey test was used for statistical analysis. 

Results  

Ratio index rates were decreased in the KET group vs. the VEH group (p<0.05). The 

decreased values in the KET group were reversed in ethyl pyruvate, risperidone, and the combination 

applied groups, but the differences were insignificant vs. the KET group (p>0.05) (fig. 1). 
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Fig. 1. Ratio index rates (%), novel object recognition test. VEH: vehicle, KET: ketamine, EP: Ethyl 

pyruvate, RIS: Risperidone, KE: ketamine-ethyl pyruvate combination, KR: ketamine-risperidone 

combination, KRE: ketamine-risperidone-ethyl pyruvate combination. Columns present mean ± SEM 

(n: 8). ap<0.05 compared with the VEH group.  

Discussion  

In the novel object recognition test, the ratio index values were reduced with ketamine 

applications, which is a sign of cognitive impairment. The addition of ethyl pyruvate to ketamine 

applications reduced cognitive impairment. Risperidone and its combination with ethyl pyruvate were 

also reduced the ketamine-induced memory disruptions. These results may imply that antioxidant 

therapies may be useful to reduce cognitive disturbances in schizophrenia.  

           Cao and Zhang applied EP rats with hypoxic-ischemic brain damage (HIBD) for two weeks, 

and they found EP improve the ability of memory and learning in rats with HIBD [7]. In another 

study, EP applied for 4-week rats with bilateral common carotid artery occlusion, and Morris Water 

Maze was used to evaluate cognitive functions [8]. In this study, the treatment with ethyl pyruvate 

improved memory impairment.  

  

Conclusion 

Ethyl pyruvate is observed to be beneficial against ketamine-induced cognitive disturbances as 

well as risperidone and their combination. Antioxidant therapies can be employed against the 

disturbances associated with increased oxidative processes either alone or as an adjunct therapeutic 

option to the traditional therapies.  
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PITUITARY ADENOMAS 

 

Sadiye Altun Tuzcu1 , Halil Kaya1 

1Sadiye AltunTuzcu Dicle University Medical Faculty Department of Nuclear Medicine 

Corresponding author: sadiyetuzcu@yahoo.com.tr 

1Halil Kaya Dicle University Medical Faculty Department of Nuclear Medicine 

 

Abstract: Purpose: to investigate usefulness of brain SPECT with Tc-99m -MIBI in evaluation of 

pituitary adenoma. 

Materials and methods: seventeen patients with pituitary adenoma mean age 39.7±15.3year (4 

prolactinoma, 9 acromegaly, 1 TSH secreting adenoma and 3 Cushing syndrome), diagnosed at Dicle 

University Department of Medicine were included to the study. Seventeen healthy subjects with similar 

age and sex were included to the study as a control group (mean age 35.5± 10.7 year). Pituitary 

adenomas of the patients were shown by MRI Brain SPECT images were obtained from patients with 

pituitary adenoma and control group by Tc-99m MIBI. Region of interest (ROI) were drawn best 4 

coronal and 4 sagital images obtained from brain SPECT in patients with pituitary adenoma and 

control group. Mean coronal average count, mean sagital average count and mean average count of 

coronal and sagital images were calculated. Mann-Whitney-U test was used for comparision of 

subjects with adenoma and control group. Chi-square test was used for comparision of sex 

distrubition. Pearson corelation was used to show corelation between the parameters. 

Resıılts: Age and sex distribition of subjects with pituitary adenoma and control group was not 

statisticaly different. Mean of the diameters of sagital and coronal ROI (region of interest) were 

signifıcantly higher than control group(p<0.0001). Mean average count of sagital section sigifıcantly 

higher than control group( 15,20±6,68 and 9,42±3,45, p<0.001, respectively). Mean average count 

that obtained from coronal and sagital sections was also higher than control group (13,78 ±6,55 and 

9,58± 3,30, p=0.017, respective). There was a strong corelation between diameter of adenoma which 

was measured by magnetic resonance and mean average count (r=0.555*p=0.021). Mean average 

count and ROI diameter of sagital and coronal section were shown positive corelation (r=0.651*, 

p=0.001 and f=0.748*, p=0.001, respectively) 

Conclusions: 

 l-Tc-99m-MIBI can be used as an imaging ajan to show pituitary adenomas. 

2-Uptake of Tc-99m-MIBI positively correlate with diameter of pituitary adenoma 

3-Findings of Magnetic Resonance and Tc-99m-scintigraphy support to each other. 

4-MRI can show anatomical structure of the adenoma while MIBI SPECT can show functional status 

of the adenoma 

 

Keywords: pituitary adenoma, Tc-99m-MIBI 
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HİPOFİZ ADENOMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE Tc-99M-MIBI’NİN ROLU 
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Özet: Amaç: Bu çalışmada Tc-99m-MIBI kullanılarak yapılan beyin SPECT’in hipofız adenomlarının 

görüntülenlenmesinde kullanılıp kullanılamayacağını araştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem : Çalışmaya Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalında tanı 

konulan 11'i kadın 6’sı erkek ortalama yaşları 39.7±15.3 (23-71) olan 17 hipofız adenomu olgusu (4 

prolaktinoma, 9 akromegali, 1 TSH sekrete eden adenom 3 Cushing hastalığı) çalışma kapsamına 

alındı. Kontrol grubu olarak hasta grubuna benzer yaşta ve benzer cinsiyeti olan sağlıklı bireyler 

alındı(yaş ortalaması 35.5+ 10.7, 22-49 yaş aralığında 5 erkek 12 kadın). Çalışmaya alınan tüm 

vakalara MR çekildi. Hipofız adenomunun olup olmadığı teyit edildi. Bu çalışmada Tc-99m-MIBI 

kullanılarak yapılan beyin SPECT çalışması hipofız adenomu olan grup ile kontrol grubuna 

uygulandı. SPECT çekim sonrasında hipofız adenomunun en iyi görüldüğü 4 coronal ve 4 sagital kesit 

üzerine adenomun tümünü içerek şekilde ilgi alanı (ROI) çizildi ve bu bölgelerden sayım yapılarak 

sagital kesit ortalama count, coronal kesit ortalama count’u ve her iki kesitin ortalamasından oluşan 

ortalama count hesaplandı. Ayrıca çizilen ROI’den lezyon çapı belirlendi. Kontrol grubunda da 

hipofızin görüldüğü alanlardan aynı veriler elde edildi. Kontrol grubu ile vaka grubunun verileri 

Mann-Whitney-U testi ile karşılaştırıldı. Ayrıca kadın erkek oranlarını karşılaştırmak için ki-kare testi 

uygulandı. Verilerin arasındaki korelasyonlarının tayini için ise Pearson korelasyon testi uygulandı. 

Bulgular: Hipofız adenomu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında gerek yaş gerek cinsiyet dağılımı 

açısından gruplar arasında fark gözlenmedi. Sagital ROI ortalama çapı ve coronal ROI ortalama çapı 

hipofız adenomu olan grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.0001) Sagital 

kesit ortalama count’u kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulundu (sırası ile 15,20+6,68 ve 

9,42+3,45, p<0.001). Coronal ve sagital kesitlerin toplamının ortalamasını yansıtan ortalama count 

ise kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulundu ( sırasıyla 13,78 ±6,55 ve 9,58± 3,30, p=0.017). 

Pearson korelasyon testi ile MR ile saptanan adenomun çapı ile ortalama count arasında 

(r=0.555*p=0.021) anlamlı pozitif korelasyon vardı. Ortalama count ile ortalama sagital çap (ROI 

çapı) ve ortalama coronal çap arasında anlamlı pozitif korelasyon mevcuttu ( sırası ile r=0.651*, 

p=0.001 ve r=0.748*, p=0.001). 

Sonuçlar: 1- Tc-99m-MIBI hipofız adenomlarının görüntülenmesinde kullanılacak bir ajan olabilir. 

2-Hipofız adenomunun büyüklüğü arttıkça Tc-99m-MIBI tutulumu artmaktadır. 

3-MR bulguları ile Tc-99m-MIBI sintigrafı bulguları biribirini destekler niteliktedir. 

4-MR anatomik detayı belirlerken, MIBI SPECT-öncelikle adenomun MIBI tutulumu ile parelel olarak 

fonksiyonu hakkında bilgi verir. 

Anahtar kelimeler: hipofiz adenomu, TC-99-MIBI 
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1. GİRİŞ 

 

Hipofız adenomlarının görüntülenmesinde Magnetik rezonans görüntülenme ilk başvurulacak 

yöntem olup sensitivite ve spesitivitesi yüksektir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), hipofizin 

ve çevresindeki yapıların anatomik tanımı için tercih edilen radyolojik yöntemdir (1). Kalp pilleri, eski 

anevrizma klipleri, koklear implantlar ve bazı yapay kalp kapakçıkları ve bazı oküler implantlar gibi 

içinde metal olan cihazlara sahip hastalarda Magnetik rezonans görüntüleme kontrendikedir. Bu gibi 

durumlarda, bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemenin kullanımı ile yararlı olabilir ancak BT ile 

anatomi çok iyi gösterilemez. 

Hipofizin fonksiyonel görüntülemesi hala gelişme aşamasındadır ve rutin bir görüntüleme aracı 

olarak önerilmez ancak MR yapılamayan ve BT’nin kullanımından ek bilgi alınamayan olgularda 

hipofizin fonksiyonel durumunu ortaya koymak için sintigrafi bir seçenek olabilir. 

Teknesyum-99m-etiketli hekzakis-2-metoksiizobutilisonitril (99mTc-MIBI), nükleer tıpta kalp 

perfüzyonunu değerlendirmek ve primer hiperparatiroidizmdeki patolojik paratiroid bezlerini lokalize 

etmek için kullanılan bir radyofarmasötik ajandır. Bu radyofarmasötiğin uptake’i mitokondri sayısı ile 

ilişkilidir ve bu nedenle yüksek metabolik aktivite ile ilişkilidir. Birkaç çalışmada hipofiz 

adenomlarının 99mTc-MIBI Uptake’i  değerlendirmiştir. 99mTc-MIBI hipofiz adenomu olan hastalar  

normal hipofiz dokusuna  göre daha fazla uptake göstermiştir(2-4). Paratiroid SPECT yapılan 

hastalarda hipofiz bezinin 99mTc-MIBI’i tutması durumunda hastaların mutlaka hipofiz adenomları 

açısından değerlendirilmesini gerektirir (46). Son olarak, bazı yazarlar 99m Tc-MIBI SPECT'in, 

hormon salgılayan hipofiz tümörlerini ayırt etmede oldukça hassas ve spesifik bir yöntem 

olabileceğini bildirmişlerdir(5) 

Bizim çalışmamızda da hormon salgılayan hipofiz adenomları olan olguların 99mTc-MIBI’i 

tutup tutmadığını ortaya koymak ve bu ajanın hipofiz adenomlarının görüntülemesinde kullanılıp 

kullanılamayacağını saptamayı amaçladık 

 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Çalışmaya Alınan Gruplar 

Çalışmaya Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalında hipofız adenomu tanısı 

konulan 17 olgu alındı. Hastaların 11’i kadın 6’sı erkekti. Hastaların yaş ortalamaları 39.7±15.3 (23-

71) idi. Kontrol grubu olarak hasta grubuna benzer yaşta ve benzer cinsiyeti olan bireyler alındı (yaş 

ortalaması 35.5± 10.7, 22-49 yaş aralığında 5 erkek 12 kadın). Endokrinoloji kliniğine başvuran 4 

prolaktinoma, 9 akromegali, 1 TSH sekrete eden adenom ve 3 Cushing hastalığı tanısı almış olan 

olguların tümünde hormonal yönden hipersekresyon gösteren aktif adenomlar mevcuttu. Hastaların 13 

tanesi yeni tanı konulan, 4 tanesi çeşitli tedaviler almış olgulardı, (cerrahi ve/veya radyoterapi veya 

tümöre yönelik ilaç tedavisi). Tüm hastalarda hipofiz adenomlarının varlığı hipofız MR çekilerek 

kanıtlandı. 

2.2.  Hipofız Adenomlarının Tanısında Laboratuvar Yöntemleri 

Hipofız adenomu tanısı konulurken adenoma yönelik testler yapıldı. Galaktoresi olan olgularda 

prolaktin ölçümü yapıldı 100 ng/ml üzerinde prolaktini olan olgularda adenomu teyit etmek için 

hipofiz MR ile görüntüleme yapıldı. Akromegaliler için ise kliniğe el ve ayaklarda büyüme yüz 
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çehresinde değişiklik ile başvuran hastalarda fizik muayene yapıldıktan sonra glikoz tolerans testi 

yapıldı. Hastalardan 0, 30, 60, 90, 120 inci dakikalarda Growth hormon (GH) ve glikoz tayini için kan 

alındı. GH düzeyi 2 ng/ml altına inmeyen olgulara akromegali tanısı konuldu. TSH sekrete eden 

adenom olgusunda ise yüksek tiroit hormon düzeyine rağmen uygunsuz olarak yüksek bulunan Tiroid 

stimulan hormon düzeyi varlığında şüphelenildi ve hastada adenomun varlığı hipofız MR ile saptandı. 

Cushing hastalığı tanısında 1 mg deksametazon testi kullanıldı saat 23.00’ da hastalara 1 mg 

deksametazon verildi ve saat 08.00 da hastalarda serum kortizol düzeyi 1.80 mikrogram/ml üstündeki 

değerleri olan hastalar Cushing hastalığı açısından şüpheli olarak değerlendirildi. Deksametazon 

testinde yeterli baskılama olmayan hastalarda 24 saatlik idrarda serbest kortizol tayini yapıldı, ayrıca 

hastaların ACTH düzeyleri belirlendi. Serbest kortizol düzeyi yüksek olan ve ACTH düzeyi yüksek 

olan hastalarda hipofız MR ile hipofızde adenom saptanması sonucu hastalara Cushing hastalığı tanısı 

konuldu. 

2.3. Tc-99m-MIBI SPECT Çalışması: 

Bu çalışmada hipofız adenomlarını görüntülemek: amacı ile Tc-99m-MIBI kullanılarak beyin 

SPECT çalışması yapıldı. SPECT imajları düşük enerjili, genel amaçlı, paralel delikli kalimatör takılı 

tek başlı tomografik rotasyon yapabilen gama kamera (GE, Milenium marka) sistemi kullanılarak elde 

edildi. Tümör görüntüleme ajanı olarak Tc-99m-MIBI kullanıldı. Tc-99m, Mo99- Tc99m 

jeneratöründen sağım ile elde edildi. Taze sağımla elde edilen 100 mCi Tc 99m ticari olarak temin 

edilen MIBI viyaline (polatom marka) eklenip çalkalanarak ve 100 derecede 10 dakika kaynatılıp 10 

dakika soğumaya bırakılarak Tc-99m-MIBI hazırlandı. Hastaya Nükleer Tıp Kliniğinde enjeksiyondan 

en az 20 dakika önce antekubital veninden damar yolu açıldı. Hastalar Tc-99m-MIBI enjeksiyonu için 

loş ve gürültüsüz bir odaya alındıktan sonra enjeksiyon yapıldı ve 15 dakika bu odada bekletildi. 

Enjeksiyon yapıldıktan 15 dakika sonra çalışma odasına alınarak supin pozisyonda yerleştirildi. Başı 

bant kullanılarak sabitlendi. Scan yatağı ve dedektör, hareket esnasında kalimatörün hastaya 

çarpmayacağı mesafeye kadar yaklaştırılarak mümkün olan en kısa dönme çapı sağlandı. Toplam 360 

derecelik dönme açısında yaklaşık 3’er derecelik açılarla 120 görüntü alındı. Elde edilen veriler 

128X128 matrikse projekte edildi. Scan tamamlandıktan sonra veriler bilgisayarda toplandı ve analiz 

edildi. Cuttoff frequency 0.5 olan Butterworth fılter ile filtre edildikten sonra 1.91mm/piksel’lik 

kesitler elde edildi. Atenuasyon düzeltmesi uygulanmadı. Backprojection yapıldıktan sonra sagittal 

kesit üzerinde inferior frontal korteksi oksipital korteksin inferior bölgesi ile birleştiren hat çizilerek 

canthomeatal hat (gözün lateral kantusu ile kulağın external meatusunu birleştiren çizgi) belirlendi. Bu 

hat referans alınarak rekonstrüksiyon yapıldı ve transaksiyel, koronal ve sagital kesitler elde edildi. 

SPECT çekim sonrasında hipofız adenomunun en iyi görüldüğü 4 coronal ve 4 sagital kesit 

üzerine adenomun tümünü içine alacak şekilde ilgi alanı (ROI) çizildi ve bu bölgelerden sayım 

yapılarak average count saptandı. Dört sagital ve 4 coronal kesitlerden alınan sayımların ortalaması 

alındı ve böylelikle sagital kesitlerin average count ortalaması ve coronal kesitlerin average count 

ortalaması olmak üzere iki adet veri belirlendi. Ayrıca ROI çizilmiş olan 4 sagital kesit ve 4 coronal 

kesit average countlarının hepsi toplandı ve 8‘e bölünerek ortalama average count hesaplandı. Kontrol 

grubunda ise hipofiz bölgesini içerecek şekilde ROI çizildi hipofizin en iyi imajının alındığı 4 coronal 

4 sagital imaj alındı. Kontrol grubunda da vaka grubunda olduğu gibi sagital kesit average count 

ortalaması, coronal kesit average count ortalaması, ve ortalama average count değerleri belirlendi. 
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Çizilmiş olan ROI alanlarının hepsi dairesel yapıda idi ve gerek vaka grubunda gerekse kontrol 

grubunda ortalama sagital-ROI çapı ve ortalama coronal-ROI çapı hesaplandı. Sagital kesit ortalama 

ROI çapı ve Coronal kesit ortalama ROI çapı hipofız adenomu olan vakalarda hipofız adenomunun 

büyüklüğünün bir göstergesi olarak alınırken, kontrol grubunda ise hipofız bezinin büyüklüğünün 

dolaylı bir göstergesi olarak belirlendi. 

2.4. İstatistiksel analiz: 

Vaka ve kontrol grubunun sagital kesit ortalama count, coronal kesit ortalama count ve total 

ortalama count verileri karşılaştırıldı. Her iki grubun ROI çapları da karşılaştırıldı. Her iki grubun 

karşılaştırılmasında istatistiksel yöntem olarak Mann-Whitney-U testi kullanıldı. Parametrelerin birbiri 

arasındaki korelasyonunun araştırılması için ise Pearson korelasyon testi kullanıldı. Her iki grup 

arasında cinsiyet dağılımı açısından fark olup olmadığını araştırmak içinde ki-kare testi kullanıldı. 

 

3. BULGULAR 

 Hipofiz adenomu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında gerek yaş gerek cinsiyet dağılımı 

açısından gruplar arasında fark gözlenmedi. Sagital ROI ortalama çapı ve coronal ROI ortalama çapı 

hipofiz adenomu olan grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu(P<0.0001). 

Adenomun net olarak görülebildiği 4 sagital kesitden elde edilen sagital kesit ortalama count’u kontrol 

grubundan anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.001). Coronal kesitlerde benzer şekilde hesaplanan 

coronal kesit ortalama count’u ise kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek olmakla birlikte 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı(p>0.05). Coronal ve sagital kesitlerin toplamının ortalamasını 

yansıtan ortalama average count ise kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek 

bulundu(p=0.017)(Tablo-1) 

 

Tablo-1 Hipofiz adenomu olan olgularla kontrol grubunun ROI çapları ve ortalama countlarının 

karşılaştırılması. N.S.: Non significant ROI : Region of interest 

 HİPOFİZ 

ADENOMU(n=17) 

KONTROL 

(n=17) 

P değeri 

Yaş (yıl) 39.7 ± 15.3 35.5± 10.7 N.S 

Cinsiyet (E/K) 6/11 O 5/12 N.S 

Sagital ROI ortalama 

çapı (mm) 

2,62 ±0,70 1,71 ±0,15 P<0.0001 

Coronal ROI ortalama 

çapı (mm) 

2,65 ±0,71 1,82 ±0,25 P<0.0001 

Sagital kesit average 
count ortalaması 

15,20 ±6,68 9,42± 3,45 P<0.001 

Coronal kesit average 
count ortalaması 

12,36 ±6,95 9,73 ±3,26 N.S 

Ortalama average 
count 13,78 ±6,55 9,58± 3,30 P=0.017 

 

 

Olgular, mikroadenomu ve makroadenomu olan olgular olarak ikiye ayrıldı ve her iki grupta 

kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Mikroadenomu olan olguların sagital kesit ortalama count’u kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunurken (p=0.027), coronal kesit ortalama count ve 
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ortalama average count ise kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (Tablo-2). 

Makroadenomu olan olgular kontrol grubu ile karşılaştırıldığında sagital kesit ortalama count’u 

kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (p=0.001), coronal kesit ortalama count’u 

kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Her iki kesitin ortalamasından oluşan 

ortalama count ise makroadenomu olan olgularda kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (p<0.005).(Tablo-3) 

 

Tablo-2 Mikroadenom olgularının kontrol grubu ile karşılaştırılması(n.s: non significant) 

 Mikroadenom (no:8) Kontrol (no:17) P değeri 

Sagital kesit average count ortalaması 11.89 ±4.34 9.4 ±3.45 P=0.027 

Coronal kesit average count ortalaması 10.85 ±6.05 9.73 ±3.26 N.S. 

Ortalama average count 11.02 ±4.67 9.58 ±3.30 N.S. 

    

  

Tablo-3  Makroadenom olgularının kontrol grubu ile karşılaştırılması(n.s: non significant  

 Makroadenom(no:9) Kontrol(no:17) P değeri 

Sagital kesit average count ortalaması 17.55±7.32 9.4±3.45 P=0.001 

Coronal kesit average count ortalaması 14.32±6.05 9.73±3.26 N.S. 

Ortalama average count 15.93±7.04 9.58±3.30 P<0.005 

 

 Pearson korelasyon testi ile MR ile saptanan adenomun çapı ile ortalama count arasında 

(r=0.555*p=0.021) anlamlı pozitif korelasyon vardı. Ortalama count ile ortalama sagital çap (ROI 

çapı) ve ortalama coronal çap arasında anlamlı pozitif korelasyon mevcuttu ( sırası ile r=0.651*, 

p=0.001 ve r=0.748*, p=0.001). Ortalama sagital çap(ROI ile elde edilen) ile sagital ortalama count ve 

coronal ortalama count arasında anlamlı korelasyon vardı, (sırası ile r=0.706*, p=0.001 ve 

r=0.542*p=0.001). Ortalama coronal çap (ROI ile elde edilen) ile sagital ortalama count ve coronal 

ortalama count arasında anlamlı korelasyon vardı (sırasıyla r=778*p=0.001 ve r=0.658* p=0.001) 

(Tablo-4). 

 

Tablo-4 Ortalama count ile MR ile saptanan adenomun çapı ,sagital ve coronal kesit average 

count ortalamaları ve ROI çizilen alanların çapı arasındaki korelasyon. 

 MR ile 

saptanan 

adenom çapı 

Sagital kesit 

ortalama count 

Coronal kesit 

ortalama count 

Ortalama 

sagital çap 

Ortalama 

coronal çap 

Ortalama 

count 

r=0.555* 

p=0.021 

r=0.967* 

p=0.001 

r=0.960* 

P=0.001 

r=0.651* 

P=0.001 

r=0.748* 

p=0.001 

Ortalama 

sagital çap 

r=0.465 

P=0.06 

r=0.706* 

P=0.001 

r=0.542* 

P=0.001 

-------- r=0.903 

P=0.001 

Ortalama 

coronal çap 

r=0.412 

p>0.05 

r=778* 

p=0.001 

r=0.658* 

P=0.001 

r=0.903* 

P=0.001 

--------- 
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4. SONUÇ 

Hipofız adenomlarının görüntülenmesinde Magnetik rezonans görüntülenme ilk başvurulacak 

yöntem olup sensitivite ve spesitivitesi yüksektir. Magnetik rezonans görüntüleme ile sella tursikanın 

ve etrafındaki dokuların anatomisi mükemmel bir şekilde ortaya konabilir(6). MR hipofız 

adenomlarının tanısında önemli bir yere sahip olmasına rağmen normal fonksiyon gösteren hipofız ile 

anormal fonksiyon gösteren hipofız adenomlarının ayırımı mümkün olmamaktadır. Nükleer tıp 

yöntemleri adenomlann fonksiyonel durumunu göstermekte yararlı bilgiler vermektedir. Bizim 

çalışmamızda hipofız adenomlarından elde edilen ortalama countları (sagital ve coronal kesitlerin 

ortalaması) kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti. Sagital kesitlerden alınan countlar kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak yüksek bulunurken coronal kesit ortalama countları kontrol 

grubundan yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bu bulgulara göre özellikle 

sagital kesitlerin hipofız adenomlarının Tc-99m-MIBI ile görüntülenmesinde daha iyi olabileceğini 

göstermektedir. Hipofız adenomlarının Tc-99m-MIBI ile görüntülenmesi ile ilgili literatür taramasında 

bu ajanın hipofız adenomlarında kullanılması ile ilgili olarak kısıtlı sayıda çalışma mevcuttur. 

Yapılmış bir çalışmada MEN-1 sendromlu bir hastada paratiroid hiperplazisini göstermek için yapılan 

Tc-99m-MIBI sintigrafısinde, paratiroid adenomu ile birlikte hipofiz adenomu ve mediastinal kitlenin 

varlığıda ortaya konmuştur(7). Bir başka çalışmada Tc-99m -MIBI’nin hipofız adenomları tarafından 

tutulduğu gösterilmiştir ancak bu çalışmada ortalama count hesaplanmamıştır (8). Bizim çalışmamızda 

gerek hipofız adenomlarında gerekse kontrol grubunda ortalama countları hesapladık, hipofiz 

adenomlarında Tc-99m -MIBI tutulumunun olduğunu saptadık , ayrıca Tc-99m -MIBI uptake’i ile 

adenomun fonksiyonu arasında pozitif bir korelasyon olduğunu belirledik. 

Benzer bir ajan olan Tc99m-tetrofosmin hipofiz adenomlarının görüntülenmesinde kullanılmış 

olup Talyum-201 ile karşılaştırılmıştır. Tc99m-tetrofosmin’nin talyum-201 gibi hipofiz adenomları 

tarafından tutulduğu gösterilmiştir (9).Bu çalışmalar Tetrafosmin ile hemen hemen aynı biyokinetik 

özelliklere sahip Tc-99m-MIBI’nin hipofız adenomlarında kullanılabileceğini göstermektedir. Bir 

başka çalışmada Tc-99 -MIBI ponto-serebellar köşe tümörlerinin tanısında kullanılmış özellikle bir 

santimetrenin üzerindeki tümörlerin görüntülenmesinde kullanılabileceği kanısına varılmıştır (10). 

Aynı çalışmada Tc-99m-MIBrnin hipofiz dokusu tarafından da tutulduğu ifade edilmiştir. Bizim 

çalışmamızda da özellikle makroadenomlarda daha fazla olmak üzere Tc- 99m-MIBI’nin tutulumunun 

kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğunu belirledik. Hipofız adenomlarının 

görütülenmesinde TI-201 ile yapılan beyin SPECT’inde özellikle TI-201’in invazyon gösteren 

tümörlerde tutulumun daha fazla olduğu gösterilmiştir. Çoğunlukla TI-201’e benzer çalışmalarda 

kullanılan Tc-99m-MIBI bizim çalışmamızda da gösterildiği gibi hipofız adenomlarının 

görüntülenmesinde de TI-201 gibi başarılı bir şekilde kullanıldığı gösterilmiştir(11). Yapılan bir başka 

araştırmada ise Tc-99m -(V)-DMSA hipofız görüntüleme ajanı olarak kullanılmış ve bu ajanın 

fonksiyonel adenomlar ile non-fonksiyonel adenomların ayırımında kullanılabileceği gösterilmiş 

ancak bu yöntemle ACTH salgılayan adenomların bu ajanı yeterince tutmadığı gösterilmiştir(12). 

Bizim yaptığımız çalışmada da ACTH sekrete eden adenomların aynı şekilde Tc-99m-MIBI ‘yi  diğer 

adenomlara göre daha az tuttuğu gözlenmiştir. Ancak çalışmamızda non-fonksiyonel adenomlar 

olmadığı için Tc-99m-MIBI ‘nin non-fonksiyonel adenomdaki tutulumunun nasıl olacağını 

belirleyemedik. ACTH salgılayan adenomları görüntülemekte Tc-99m- MIBI’nin duyarlılığı daha az 
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olduğu için bu ajan ektopik ACTH sendromu olan vakalar ile hipofızin ACTH-salgılayan 

adenomlarının ayırımında yol gösterici olamayabilir. 

Onkositler özel bir tip epitelyal hücrelerdir. Onkositomalar ise çoğunlukla onkositlerden 

oluşmuş benign neoplaziler olup birçok organda gelişebilir. Onkositomalar mitokondriden oldukça 

zengin tümörlerdir ve sitoplazmalarının %50’den daha fazla bir kısmını mitokondriler oluşturur. 

Tükrük bezleri, tiroid, paratiroid, böbrek ve adenohipofizde de onkositomalar görülebilir. Hipofizer 

onkositomalar null hücreli adenomlardır ve klinik olarak genellikle fonksiyon göstermezler. Diğer 

taraftan belli sayıda onkositler normal hipofız dokusunda ve aynı zamanda birçok fonksiyonel hipofız 

adenomunda da bulunur. Yapılan bir çalışmada ise hipofiz adenomlarının bazı hücrelerinde onkositik 

değişimler olduğu ve adenomlarm içinde değişik sayılarda onkositlerin varlığı özellikle mitokondri 

proteinlerine karşı oluşmuş antikorlardan yararlanılarak gösterilmiştir(13). Onkositik değişimlerin GH 

salgılayan adenomlarda daha belirgin olduğu gözlenmiştir. Yapılan çalışmalar Tc- 99m-sestamibi’nin 

kalp kası ve tümör hücreleri gibi mitokondriden zengin dokularda daha fazla tutulduğunu göstermiştir 

(14,15). Bütün bu verilerin sonucunda hipofız adenomlarındaki hücrelerin mitokondriden zengin 

onkositlere değişimi Tc-99m-MIBI’nin hipofiz adenomları tarafından tutulumunu sağlamaktadır. 

Bizim çalışmamızda da GH sekrete eden adenomlarda MIBI uptake düzeyinin daha fazla olduğu 

gözlenmiştir. 

Kan-Beyin bariyeri, serebral kapiller sirkülasyon ve santral sinir sistemi arasındaki yapıdır ve 

seçici geçirgenlik özelliğine sahiptir. Hipofız bezi kan beyin bariyerinin dışındadır ve bu bölgede 

MIBI’nin hipofız adenomlarında ki tutulumunu açıklar (16). 

Octreotide bir somatostatin analoğudur ve 5 adet reseptör subtipine sahiptir. Octreotide 

somatostatinin sst1 ve sst4 reseptölerine karşı düşük affinite gösterirken sst2 ve sst5 reseptörlerine 

karşı yüksek affinite gösterir. sst3 karşı ise orta seviyede affinite gösterir (17,18) Hipofız adenomunun 

sahip olduğu reseptör subtipine göre hipofız adenomları somatostatin reseptör sintigrafıleri ile 

adenomun görüntülenmesi ancak sst2 ve sst5 reseptör subtipine sahip hipofiz adenomlarında mümkün 

olmaktadır. Somatostatin reseptörlerinin bu özelliği Tc-99m-MIBI sintigrafısinin hipofız 

adenomlarında kullanımını sağlamaktadır. Somatostatin reseptör sintigrafisinin klinikte kullanımını 

sınırlandıran diğer bir özelik ise bu ajanların pahalı olmasıdır. Tc-99m-MIBI klinikte rutin olarak 

kullanılabilen çok daha ucuz bir yöntem olması nedeni ile somatostatin reseptör sintigrafısine göre 

klinik uygulamada daha avantajlı olmaktadır.  

Sonuç olarak: 

1-Tc-99m-MIBI normal hipofiz dokusunda tutulmakla birlikte hipofiz adenomları tarafından 

daha yüksek oranda tutulmaktadır. 

2-Tc-99m-MIBI hipofiz adenomlarının görüntülenmesinde kullanılabilecek bir ajan olabilir. 

3-Çalışmamızda onkositik değişikliklerin arttığı GH hormon sekrete eden hipofız 

adenomlarında MIBI tutulumunun arttığı gözlenmekte olup dolayısı ile onkositik değişikliklerin 

artışına paralel olarak MIBI tutulumununda artacağı söylenebilir. 

4-Makroadenomlar mikroadenomlara göre daha fazla Tc-99m-MIBI tutulumu göstermektedir. 

Yukarıdaki bulguların ışığı altında Tc-99m-MIBI sintigrafısi, Hipofız Adenomlarının 

fonksiyonel yönden belirlenebilmesine olanak sağlaması, bu yöntemin daha iyi anatomik detay 
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belirleyebilen MR ile birlikte hipofız adenomlarının tanı ve takibinde kullanılabilecek faydalı bir 

yöntem olabileceği söylenebilir. 
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Abstract: Aim: Behçet's Disease (BD) is a multisystemic disease with vascular inflammation. 

Infectious, psychological, genetic and immunological factors are thought to have a role in the etiology 

of the disease. Theaim of this study was to compare total oxidant and antioxidant status in BD with the 

control group. 

Materials and Methods: Thirty-five outpatients with BD who admitted to Dicle University 

dermatology polyclinics between May-July were included in thestudy.  A total of, thirty-seven healthy 

volunteers in the same age group were included as the control group. Venous blood samples were 

taken under aseptic conditions after informed consent was obtained from both groups. Total 

oxidantstatus (TOS) and total antioxidant status (TAS) parameters of all blood samples were analyzed 

by Erel’s method. 

SPSS softwarewasusedforstatisticalanalysis of the data. 

Results: A statistically significant difference was found between BD and control group in terms of 

total oxidative stres levels (p = 0.007). There was a significant positive correlation with TAS levels 

(r=0.433, p=0.008) in the control group, while TOS levels were significantly high (r =0.375, p= 

0.032)in the BD group. 

Conclusion :Oxidant and antioxidant status parameters were found to be significantly different 

between GH and control group in our study. Various results have been reported in previous research 

studies. Oxidant and antioxidant parameters may be useful in the clinical evaluation of patients with 

BD. 

Keywords: Behçet’s Disease, Total OxidantStatus, Total AntioxidantStatus 
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Özet  

Amaç: Behçet Hastalığı (BH) vaskülerinflamasyonla seyreden multisistemik bir hastalıktır. 

BH’ninetyolojik faktörleri arasında enfeksiyöz, psikolojik, genetik ve immünolojik faktörler olabileceği 

düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı BH'de total oksidan ve antioksidan durumunu kontrol grubu 

ile karşılaştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya  Mayıs-Temmuz 2019 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi dermatoloji 

polikliniğine başvuran BH tanılı 35 hasta dahil edildi. Kontrol grubu olarak aynı yaş grubundaki 

toplam 37 sağlıklı gönüllü çalışmaya alındı. Her iki gruptan  bilgilendirilmiş onam sonrasıaseptik 

koşullarda venöz kan örnekleri alındı. Tüm kan örneklerinin Total Oksidant Seviye (TOS) ve Total 

Antioksidant Seviye(TAS) parametreleri Erel yöntemiyle analiz edildi.Verilerin istatiksel 

değerlendirilmesinde SPSS paket programı kullanıldı. 

Bulgular: BH ve kontrol grubu arasında Total oksitatif stres seviyeleri açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmuştur (p=0,007). Kontrol grubunda TAS seviyeleri ile anlamlı bir korelasyon 

vardı (r = 0.433, p = 0.008), BD grubunda ise TOS seviyeleri anlamlı derecede yüksekti (r = 0.375, p 

= 0.032). 

Sonuçlar: Çalışmamızda oksidan ve antioksidan durum parametrelerinin BH ve kontrol grubu 

arasında anlamlı olarak farklı olduğu saptandı. Önceki araştırmalarda değişik sonuçlar bildirilmiştir. 

BH hastalarının klinik değerlendirmesinde oksidan ve antioksidan parametreler yararlı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, Total Oksidan Seviye, Total Aantioksidan Seviye  
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1.Giriş 

Behçet hastalığı (BH) ataklarla birlikte uzun süreli bir seyir gösteren, temel patolojisi vaskülit olan 

sistemik bir hastalıktır. İlk olarak 1937 yılında Türk dermatoloğu Hulusi Behçet tarafında bir hastalık 

belirtisi olarak tanımlanan ağızda aftöz lezyonlar ve genital ülserasyonların majör semptomlar olarak 

değerlendirildiği hipopyonlu üveitten oluşan üç semptomlu bir kompleks olarak tanımlanmıştır 

[1].Daha sonraki yapılan çalışmalarda üç bölge ile sınırlı kalmayıp artiküler, pulmoner, 

gastrointestinal, ürogenital, kardiyak, vasküler ve nörolojik tutulumlar oluşabileceği belirtilmiştir [2]. 

1.1 EPİDEMİYOLOJİ  

Tüm dünyada görülebilen BH, kuzey yarım kürede tarihi ‘İpek Yolu’ üzerinde bulunan ülkelerde 

oldukça sık görülmektedir. Türkiye, İran ve Uzak Doğu (Japonya, Çin, Kore) ülkeleri hastalığın en sık 

görüldüğü ülkeler iken, Kuzey Avrupa, Amerika ve Britanya’da seyrek olarak görülür [3,4].Etnik 

kökenya da genetik faktörler dışında, çevresel faktörler de BH sıklığını etkilemektedir [3].Hastalık 

sıklığının farklı oluşunda sadece çevresel faktörlerin sorumlu olmadığı genetik faktörlerin de rolü 

olduğu bildirilmektedir [5]. Ülkemizde BH ile ilgili ilk epidemiyolojik çalışma 1981 yılında 

Demirhindi ve ark. [6]tarafından yapılmış ve BH’nın sıklığı8/10.000 olarak saptamışlardır. Daha sonra 

Yurdakul ve ark. [7] Ordu ili ve çevresinde yaptıkları alan taramasında hastalığın sıklığını 37/10.000 

olarak bulmuşlardır. Türkiye’de BH’li olguların %2.2-7.3’ünde görülürken bu oran Suudi 

Arabistan’da %44, Tunus’ta %31, Lübnan’da %14, İsrail’de %28 ve Japonya’da %11’dir. 

1.2 Yaş ve Cinsiyet 

30-40 yaşları arasında daha sık görülmektedir. BH’nın daha çok erkek bireyleri etkilediği 

bildirilmesine rağmen güncel epidemiyolojik çalışmalar cinsiyet dağılımının sanılandan daha dengeli 

olduğunu ancak kadın-erkek dağılımında bölgesel farklılıklar gözlendiğini göstermektedir [8,9]. 

1.3 Oksidan ve Antioksidanlar 

Hücreler, ROT’un zararlı etkilerine karşı antioksidan savunma sistemleri ile korunurlar. Biyolojik 

sistemlerdeki en önemli serbest radikaller, serbest oksijen radikalleridir. Vücutta serbest oksijen 

radikallerin (ROS) yapım ve yıkım hızları denge halindedir ve bu durum oksidatif denge olarak 

adlandırılır. Oksidatif denge sağlandığı sürece organizma, ROS’tan etkilenmediği düşünülmektedir. 

Serbest radikallerin yapımında artma veya yıkımında azalmanın olması oksidatif dengenin 

bozulmasına neden olur ve  ‘Oksidatif stres’ olarak adlandırılır. Oksidatif stres serbest radikal oluşumu 

ile antioksidan savunma mekanizması arasındaki ciddi dengesizliği göstermekte olup, sonuçta doku 

hasarına yol açmaktadır.Plazma ya da serumda oksidan ve antioksidan pek çok madde bulunmaktadır. 
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Vücudun oksidan-antioksidan seviyesi, moleküllerin veya enzimlerin ayrı ayrı aktivitesinin ölçülmesi 

ile tespit edilebilir.Hücre içinde ekzojen ve endojen kaynaklı oluşan serbest radikallerin, toksik açıdan 

önemli olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir [10]. Bizdebu çalışmada,BH’ında Oksidan ve 

Antioksidan parametrelerin düzeylerini belirlemeyi amaçladık. 

2. Yöntem 

Çalışmamız iki gruptan oluşmaktadır. İlk hasta grubu Dicle Üniversitesi Hastaneleri Dermatoloji 

polikliniğine başvurmuş ve yaşları 13 ile 67 yaş aralığında değişen 19’u kadın, 16’sı erkek olmak 

üzere toplam 35BH tanısı konmuş hastalardan tedarik edildi. İkinci grup olan kontrol grubu 24’ü 

kadın, 13’ü erkek olmak üzere toplam 37 sağlıklı kan bankasında bağış yapan dünürlerden gönüllülük 

esasına göre temin edildi. Her iki grupta çalışmaya yaş ve cinsiyetleri uyumlu olarak oluşturuldu. 

Hasta ve kontrol grubundan 1 adet sarı kapaklı (SST) tüpe kan örneği alındı. Alınan kan örneği 4000 

devirde 5 dakika santrifüj edilerek elde edilen serum örneği, testler çalışılana kadar -80°C’ de 

ependorf  tüpte saklandı ve daha sonra hepsi bir anda çözülerek Erel yöntemine göre çalışıldı. Her iki 

grupta total antioksidan seviye (TAS), total oksidan seviye (TOS) incelendi. 

2.1 Tas 

Erel tarafından geliştirilen tam otomatik bir yöntem olup, güçlü serbest radikallere karşı vücudun total 

antioksidan kapasitesini ölçen bir metoddur. Bu yöntemin çalışma prensibi; Fe2+-o-dianisidin 

kompleksi hidrojen peroksid ile Fenton tipi reaksiyon oluşturarak OH radikalini oluşturur. Bu güçlü 

reaktif oksijen türü indirgenerek düşük pH’da renksiz o-dianisidin molekülüyle reaksiyona girerek 

sarı-kahverengi dianisidil radikallerini oluşturur. Dianisidil radikalleri ileri oksidasyon reaksiyonlarına 

katılarak renk oluşumunu artırır. Ancak örneklerdeki antioksidanlar bu oksidasyon reaksiyonlarını 

bastırarak renk oluşumunu durdurmaktadırlar. Bu reaksiyon otomatik analizörde spektrofotometrik 

olarak ölçülerek sonuç verilmektedir [11]. 

2.2 Tos 

 Erel tarafından geliştirilen tam otomatik kolorimetrik bir yöntemdir. Numunede bulunan oksidanlar 

ferröz iyon-o-dianisidin kompleksini ferrik iyona oksidlerler. Ortamda bulunan gliserol bu reaksiyonu 

hızlandırarak yaklaşık üç katına çıkarmaktadır. Ferrik iyonlar asidik ortamda “xylenol orange” ile 

renkli bir kompleks oluştururlar. Örnekte bulunan oksidanların miktarıyla ilişkili olan rengin şiddeti 

spektrofotometrik olarak ölçülmektedir [11]. 
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2.3 Laboratuvar yöntemleri 

TAS, TOS ve Paraoksonaz seviyeleri, ARCHITECT ile spektrofotometrik yöntem Rel Assay 

Diagnostics kitleri (Mega Tıp, Gaziantep, Türkiye) ile Erel yöntem tarafından c16000 (Abbott 

Diagnostics, USA) otoanalizörü cihazında ölçüldü. Serum TAS ve TOS tahlili hidrojen peroksit 

(H202) ile kalibre edildiğinden, sonuçlar litre başına eşdeğer mikromolar hidrojen peroksit cinsinden 

ifade edidi (μmol H202 Eq / L). TMS sonuçları μmol Trolox Eq / L olarak ifade edildi. 

2.4 İstatistiksel analiz 

Verilerin istatiksel değerlendirilmesinde SSPS 21.0 versiyon paket programı kullanıldı. Tanımlayıocı 

istatistikler kullanıldı.  Alt gruplarda ise Medyan değerlei verildi. Kontrol ve Behcet hastaları 

gruplarını karşılaştırmak için Student’s t testi kullanıldı.  Alt Gruplarda denek sayıları yetersiz olduğuı 

için Mann Whitney U kullanıldı. Her bir Grubun verileri arasındaki korelâsyonlar Pearson r katsayısı 

ile hesaplandı test edildi. Tanımlayıcı istatistikte ortalama ± standart sapma ve minumum-maksimum 

değerleri oranları kullanılacaktır. İstatiksel anlamlılık düzeyi için p<0,05 kabul edilecektir. 

3. Bulgular 

BH ve kontrol grubu arasında Total oksitatif stres seviyeleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur (p=0,007). Kontrol grubunda TAS seviyeleri ile anlamlı bir korelasyon vardı (r = 0.433, p 

= 0.008), BD grubunda ise TOS seviyeleri anlamlı derecede yüksekti (r = 0.375, p = 0.032). Kontrol 

grubuyla hasta grubu arasında yaş seviyeleri arasında istatistik olarak ters korelasyon vardı ve 

anlamlıydı (t=-2,25, p=0,03).                                                                                                                                                     

Tablo 1. Kontrol Grubu 

Statisticsa 

 Total antioksidatif stres Total oksitatif stres     Yas 

N Valid 37 36     37 

Missing 0 1     0 

Median 1784,0000 3270,5000     27,0000 

a. Gruplar = Kontrol 
 

Tablo 2. Behçet Hastası Grubu  

Statisticsa 

 Total antioksidatif stres Total oksitatif stres     Yas 

N Valid 37 36     37 

Missing 0 1     0 

Median 1784,0 3270,5     27,0 

a. Gruplar = Kontrol 
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Tablo 3. Behçet Hastası ve Kontrol Grubu  

GroupStatistics  

 Gruplar N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean Student t 

Total antioksidatif stres Kontrol 37 1754,45 479,89 78,89 t=-2,87 

P=0,77 Deney grubu 33 1779,45 212,10 36,92 

Total oksitatif stres Kontrol 36 4623,40 7095,29 1182,54 t=-2,79 

P=0,007 Deney grubu 35 11450,48 12624,46 2133,92 

Yas Kontrol 37 29,27 9,017 1,48 t=-2,25 

P=0,03 Deney grubu 35 34,40 10,24 1,73 

 

 

Şekil 1. Kontrol Grubunda Total Antioksidan Stres 

 

 

Oral Presentation / Full Text 555



International Health Sciences Conference (IHSC 2019)  

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 
 

 

Şekil 2. Hasta Grubunda Total Antioksidan stres 

 

Şekil 3. Kontrol Grubunda Total Oksidatif Stres 
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 Şekil 4. Hasta Grubunda Total Oksidatif Stres 

 

4.Sonuç 

 Yaptığımız çalışmada BH ve kontrol grubu arasında TOS ve Yaş arasında anlamlı fark bulunmuştur. 

Daha önce yapılan araştırma çalışmalarında birbirinden farklı sonuçlar elde edilmiş olup, Behçet 

hastalarında oksidan ve antioksidan parametrelerine bakılmasının klinik süreçte faydalı olabileceğini 

düşünmekteyiz. 
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Abstract:It was aimed to investigate the causative agents of vaginitis in women presenting with 

vaginal discharge by molecular methods.The study included 100 female patients aged 18-50 years 

who applied to Dicle University Hospitals Department of Obstetrics and Gynecology with vaginal 

discharge. Swab samples taken from each patient with three sterile swabs were examined by Gram 

staining, cultured and multiplex PCR method was used for the detection of difficult growth factors in 

culture.Candida species were isolated in 29 (29%), Streptococcus agalactia in 9 (9%) and 

Stafilococcus aureus in 3 (3%)samples by culture methods. M. hominis, U. urealyticum, T. vaginalis 

and C. trachomatis were detected in 23 (23%), 13 (13%), 9 (9%) and 3 (3%) samples, respectively, by 

multiplex PCR.M. hominis, U. urealyticum, T. vaginalis ve C. trachomatis, which are difficult to 

identify by culture method, were detected by multiplex PCR in this study. Gram staining and culture 

methods are not sufficient in the diagnosis of patients  with vaginal discharge. Molecular diagnostic 

methods are important in the diagnosis and determining treatment protocols of patients with vaginitis. 

 

Key Words: Vaginitis, M. hominis, U. urealyticum, multiplex PCR 
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Özet: Bu çalışmada, vajinal akıntı şikayeti ile başvuran kadınlarda rutin tanı yöntemleri ile tespiti zor 

olan vajinit etkenlerinin moleküler yöntemlerle araştırılması amaçlandı. Çalışmaya Dicle Üniversitesi 

Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Polikliniğine vajinal akıntı şikayetiyle 

başvuran 18-50 yaşları arası 100 kadın hasta dahil edildi. Her hastadan üçer steril eküvyon çubuğu 

ile alınan sürüntü örnekleri Gram boyama ile incelendi, kültürü yapıldı ve kültürde zor üreyen 

etkenlerin tespiti için multipleks PCR yöntemi kullanıldı. Kültür yöntemi ile incelenen 100 örneğin 

29(%29)'unda Candida spp., 9(%9)'unda Streptococcus agalactia ve 3(%3)'ünde Stafilococcus aureus 

tespit edilmiştir. Multipleks PCR yöntemi ile M. hominis, U. urealyticum, T. vaginalis ve C. 

trachomatis, sırasıyla 23 (% 23), 13 (% 13), 9 (% 9) ve 3 (% 3) örnekte multipleks PCR ile tespit 

edildi. Çalışmamızda, vjinal akıntı örneklerinde rutin laboratuvar testleri ile tanımlanması zor ve 

zaman alıcı olan M. hominis, U. urealyticum, T. vaginalis ve C. trachomatis multipleks PCR yöntemi 

ile tespit edilmiştir. Vajinal akıntı şikâyeti ile gelen hastaların tanısında gram boyama ve kültür 

yöntemleri yeterli olmamaktadır. Moleküler tanı yöntemleri vajinitli hastaların tanısında ve tedavi 

protokollerinin belirlenmesinde önemli katkı sağlamaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Vajinit, M. hominis, U. urealyticum, multiplex PCR 

 

1. Giriş 

Vajinal infeksiyonlar kadınların çoğunu etkileyen ve yaşamlarının herhangi bir döneminde en 

az bir kez karşılaştıkları hastalıklardır. Her yıl dünya genelinde 5-10 milyon kadın enfeksiyöz vajinit 

şikayeti ile kliniklere başvurmaktadır[1].   
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Vajinit olgularına en sık bakteriyel vajinozis (BV), trikomoniyazis ve vulvovajinal 

kandidiyazis (VVK) sebebp olmaktadır. Enfeksiyöz vajinitlerde en sık vajinal akıntı, kaşıntı ve yanma 

hissi şikayetleri görülür[2].  

Enfeksiyöz vajinitli hastalarda genellikle bakteriyel, fungal ve paraziter etkenler bir arada 

bulunur ve bu sebeple vajinit olduğundan şüphenilen hastalarda Neisseria, Chlamidia, Trichomonas ve 

Mycoplasma türlerinin bir arada düşünülmesi gerekmektedir[3]. 

Neisseria gonorrhoeae (NG), çoğunlukla cinsel temas veya perinatal bulaş sonucu 

endoserviks, üretra, vulva, rektum, skene bezleri, orofarenks ve konjuktivanın mukoz membranlarını 

tutarak; kadınlarda infertiliteye, pelvik inflamatuvar hastalığa (PIH) ve yenidoğanlarda oftalmite yol 

açabilen bir bakteridir [4].  C. trachomatis, endometrit, pelvik inflamatuar hastalık (PİH), akut ve 

kronik mukopürülan servisit, akut üretral sendrom, akut salpinjit, ooforit, bartolinit ve proktit gibi 

hastalıklara yol açmaktadır [4, 5]. 

Trichomonas vaginalis (T. vaginalis), tüm dünyada yaygın olarak bulunan, cinsel yolla 

bulaşan hareketli bir protozoondur[6, 7]. T. vaginalis vajinitinde yapışkan, bol köpüklü, sarı-yeşil, pis 

kokulu akıntı, vulva ve vajende kaşıntı en belirgin klinik bulgulardır. T. vaginalis vajinit, servisit, 

üretrit ve PID ile ilişkilendirilmiş, doğumla ilgili komplikasyonlara neden olduğu bildirilmiştir[8].  

Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum, vajinal akıntı etyolojisinden sorumlu, nadir 

gözlenen diğer bakteriyel ajanlardır. Mikoplazma (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium) ve 

Ureaplazma türlerini (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum) içeren “genital mikoplazmalar”, 

erişkin ve infantlarda birçok enfeksiyon ile ilişkilidir[9]. Bununla birlikte genital florada %80 oranında 

kommensal olarak bulunabilmeleri nedeniyle cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından rolleri 

tartışmalıdır [10]. Son zamanlarda U. parvum’un amnion sıvısını kolonize ettiği ve uterusta 

inflamasyona neden olduğu ve özellikle hamilelerde ihmal edilmemesi gereken bir etken olduğu 

belirtilmektedir[11].  

Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda bulaş ve komplikasyonların önlenmeside etkenlerin hızlı 

tanısı ve tedavisi önemlidir. Vajinit etkenlerinin rutin laboratuvar yöntemleri ile tanımlanması zor 

olduğu için hastaların tedavisi genellikle ampirik olarak yapılmaktadır[12]. Etkenler izole edilmeden 

yapılan ampirik tedaviler genellikle tedaviye cevapsızlıkla sonuçlanmakta ve kronik vajinit gelişimine 

neden olmaktadır[4, 12].  

Çalışmamızın amacı, vajinite sebep olabilecek ve rutin laboratuvar yöntemleri ile 

tanımlanması zor olan mikroorganizmaları mültipleks PCR yöntemi ile tespit etmektir. 

 

2. Yöntem   

Çalışmaya 04 Temmuz 2018 – 30 Ağustos 2018 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (DÜTF) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Polikliniğine vajinal akıntı şikayetiyle 
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başvuran 18-50 yaşları arası 100 kadın hastadan üç steril eküvyon çubuğu ile alınan sürüntü örnekleri 

dahil edilmiştir.  

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı tarafından iki eküvyonla servikal ve bir eküvyonla 

vajinal kanaldan alınan örnekler Stuart transport besiyeri içine konularak DÜTF Mikrobiyoloji 

Laboratuarı’na transfer edilmiştir.  

Vajenden alınan sürüntü örneğinden direk mikroskobi bakısı preparat hazırlandı. Koyun kanlı 

agar ile Sabouraud dekstroz (SDA) agara ekim yapıldı. Endoserviksten alınan bir örnekten koyun kanlı 

agar ve çikolata agara ekim yapıldı. Endoserviksten alınan diğer örnekten multipleks PCR çalışıldı.  

2.1. Direk Bakı ve Gram Boyama 

 Direk bakı ve Gram boyama ile vajinal akıntı örneği T.vajinalis trofozoiti, lökosit, maya ve 

psödohif varlığı Gram Pozitif kok hakimiyeti yönünden incelendi.  

2.2. Kültür yöntemi  

 Vajinal akıntı örneklerinden koyun kanlı agara ve SDA’ya seyreltme yöntemiyle ekim yapıldı. 

Endoserviksten alınan örneklerde önce kanlı agara sonra çikolata agara ekim yapıldı. Bütün 

besiyerlerinin 35±2̊C’de 24 saatlik inkübasyon sonrası besiyerinde farklı koloni görünümündeki tüm 

üremeler MALDİ-TOF MS ile tanımlandı. Tanımlanamayan koloniler subkültür ile saflaştırıldıktan 

sonra tanımlama basamakları tekrarlandı. SDA besiyerinde 24 saatte üreme olmamışsa inkübasyon 48 

saate tamamlandı ve bu süre sonunda üreyen koloniler MALDİ-TOF MS ile tanımlandı. 

2.3. Multipleks Gerçek Zamanlı PCR (Allplex™ STI Essential Assay):  

 Moleküler yöntem olarak, cinsel yolla bulaşan yedi farklı enfeksiyon etkenini (C. trachomatis, 

N. gonorrhoeae, T. vaginalis, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum ve U. Parvum) eş zamanlı 

olarak saptayan Multipleks Gerçek Zamanlı PCR kiti, Allplex™ STI Essential Assay (Allplex, 

Seegene, Kore) kullanılmıştır.  

 Test sırasında nükleik asit izolasyonu klasik spin kolon yöntemine dayalı RibospinTM vRD 

(GeneAll Biyoteknoloji, Kore) kiti ile manuel olarak yapılmıştır. Termal döngü ve saptama 

basamakları CFX96 Real-Time PCR cihazı (Bio-Rad, Hercules, CA, ABD) ile gerçekleştirilmiştir. 

2.4. İstatistik 

 Çalışma verilerinin değerlendirilmesinde  SPSS 16.0 programı, yaş  ile  PNL ve   disbiyoz  

olası etkenler arasındaki ilişkide  Ki-kare testi kullanılmıştır. Yaş için tek yönlü varyans analizi  ve 

Post-hoc Tukey testi uygulanmıştır 
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3. Bulgular 

 Çalışma kapsamında, Dicle Üniversitesi Kadın Doğum Polikiliniği’ne başvuran, disbiyosis ön 

tanılı 100 kadına ait sürüntü örnekleri direk bakı, kültür ve PCR yöntemi ile incelenmiştir.  

 İncelenen 100 sürüntü örneğinden 63'ünde en az bir hastalık etkeni belirlenmiş, 37'sinde hiçbir 

etken tespit edilememiştir. Hastaların 23 tanesinde iki ve daha çok etken görülmüştür. Kültür ve PCR 

yöntemi ile mikroorganizma izole edilen hastalardan 12'si 18-25 yaş aralığında iken 51'i 26-49 yaş 

aralığındadır. Yaş ile hastalık arasındaki ilişki istatiksel olarak anlamlı bulundu (P<0,05). 

3.1.Direk bakı Sonuçları: 

 Direk bakıda 100 örnekten 16'sında clue cell hücreleri, 68'inde PNL ve 1'inde de  T. vaginalis 

tespit edildi. 

3.2. Kültür Sonuçları: 

 Toplanan 100 vaginal sürüntü örneğinin 29 (%29)’unda Candida spp., 9(%9)'unda S. 

agalactia, 3(%3)'ünde S. aureus üretilmiştir.  

3.3. PCR Sonuçları: 

 Kadınlarda vajinoz ve vajinit etkeni olabilen fakat kültürde üretilmesi zor olan M.hominis, U. 

urealyticum, C. trachomatis, N. gonorheae, M. genitalium ve T. vaginalis PCR yöntemiyle 

araştırılmıştır. 

 PCR sonuçalarına göre disbiyosis ön tanılı 100 hastanın 23(%23)'ünde M. hominis, 

13(%13)'ünde Ü. ürealyticum, 9(%9)'unda T. vaginalis ve 3(%3)'ünde C. trochomotis tespit edildi, N. 

gonorheae, M. genitalium ise hiçbir hastada tespit edilemedi. Tespit edilen etkenler Tablo 1’de 

verilmiştir. 

 

Tablo I. PCR Yöntemi ile Tespit Edilen Mikrorganizmalar, PNL ve Clue Cell Hücre Varlığı 

 Pozitif PNL CLUE 

M. hominis 23 15 7 

U. urealyticum 13 8 2 

T. vaginalis 9 4 0 

C. trachomatis 3 2 0 

N. gonorheae 0   

M. genitalium 0   
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4. Tartışma 

Birinci basamak hekimleri, jinekoloji, aile planlaması ve genitoüriner sistemle ilgilenen 

hekimlerin hastalarında karşılaştığı en sık semptom vajinal akıntı şikayetidir. Patolojik vajinal akıntı 

sebeplerinin başında da enfeksiyon gelmektedir. Vulvavajinal semptomlarla başvuran kadınların 

yaklaşık %40 ‘dan vajinit ve bunların % 90 ‘nın da bakteriyel vajinosis, VVK veya trikomaniazis 

bulunabilmektedir [13]. 

Çalışmamızda Candida türleri vajinal kültürlerde en fazla izole edilen mikroorganizmalar 

olarak saptandı. Kalkancı ve ark., inceledikleri toplam 567 vajinal sürüntü örneğinin %16.4’ünde 

Candida türlerini,  %46.7’sinde ise bakteriyel etkenler izole edilmiştir [14]. Diyarbakır’da hayat 

kadınlarında vajinit ve CYBH etkenlerinin araştırıldığı bir çalışmada G. vaginalis en sık (%19.4), 

Candida türleri ve B Grubu Streptokoklar ikinci sıklıkla (%13.9) izole edilmiştir [15]. Çalışmamızda 

örnek sayısı az olmakla birlikte, diğer çalışmalarla uyumlu şekilde Candida türleri en sık saptanan 

etkenler olarak bulunmuştur. 

T. vaginalis cinsel yolla bulaşan paraziter bir etkendir. Bizim yaptığımız çalışmada, vajinal 

sürüntü örnekleri giemsa ve PCR yöntemi ile çalışıldı ve 9 (%9,6) hastada T. vaginalis tespit edildi. 

Ülkemizde yapılan araştırmalarda trikomoniasis sıklığı %7-42 arasında değişmektedir [14, 16, 17]. Bu 

yönüyle bizim elde ettiğimiz sonuç ülkemizde yapılan benzer çalışmalarla uyumludur. Çalışmalarda 

bu kadar yüksek oranda fark görülmesinin sebepleri arasında, etkenin tespit etmede farklı yöntemlerin 

kullanılması, örneklerin toplandığı bölgenin sosyo-ekonomik durumu ve örneklerin toplandığı hasta 

grubunun genelev gibi düzensiz cinsel yaşamın olduğu kişilerden seçilmesi sayılabilir. 

Çalışmamızda Grup B Streptokok (GBS) olarak da bilinen Streptococcus agalactia toplam 100 

vajinal örneğin 9’unda kültürde üretildi. Çalışmaya gebe hastalar dahil edilmemiştir. Ülkemizdeki 

çalışmalar incelendiğinde, GBS oranı %3.7 ile %30 arasında değişmektedir[14, 15, 18, 19]. GBS 

sıklığı, çalışmaya dahil edilen hasta gruplarına hastaların rahim içi araç (RIA) kullanıp 

kullanmamasına ve gebelik olup olmamasına göre değişkenlik göstermektedir.  

Çalışmamızda kullandığımız multiplex PCR ile 100 örneğin 23’ünde  M. hominis, 13’ünde U. 

urealyticum, 9’unda T. vaginalis ve 3 örnekte de C.trachomatis saptandı (Tablo1). Avustralya’da 

bakteriyel ve viral servisit etkenlerinin çoklu PCR ile araştırıldığı bir çalışmada 175 hastaya ait 233 

servikal örneğin % 57’sinde U. parvum, %6.1’inde U. urealyticum, %13.7’sinde M. hominis , 

%1.3’ünde M. genitalium, %0.4’ünde ise C. trachomatis saptanmıştır [20]. Moleküler yöntemlerle 

saptanan ajanların enfeksiyonlardaki rolü ile ilgili geniş ve kontrollü çalışmalar gerekmektedir.  
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M. hominis DNA’sı saptanan 23 örneğin 16’da mikroskobik incelemede polimorf nüveli 

lökosit (PNL) gözlenirken 7 örnekte PNLye rastlanmamıştır. M. hominis ile eş zamanlı saptanan 

etkenler değerlendirildiğinde; 5 örnekte U. urealyticum, 5 örnekte T. vaginalis, 4 örnekte Candida spp. 

1 örnekte ise C. trachomatis saptanmıştır. Vajinit olgularında birden fazla etken bulunabildiği için 

tanıda bütün etkenleri tespit edebilecek yöntemler kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple moleküler 

yöntemler, kültür ortamlarında kolay üremeyen veya özel üreme ortamları gerektiren 

mikroorganizmaların kolay ve hızlı tanımlanmasına ve hızlı ve doğru tedavinin belirlenmesine katkı 

sağlamaktadır. 

 Ülkemizde yapılan çalışmalarda M. hominis görülme sıklığı %1.5 - %5.4 arasında 

değişmektedir. U. urealyticum görülme sıklığı %4 - % 39.2 arasında değişmektedir. [19, 21-24]. Bizim 

çalışmamızda M. hominis %23, U. urealyticum %12 oranında tespit edildi. Bizim çalışmamızda M. 

hominis ülkemizde yapılan diğer çalışmalardaki sonuçlardan daha yüksek bulunmuştur. Bu durumun 

sebebi bölgesel farklılıklar, çalışma yapılan grubun sosyo-ekonomik durumu ve etkenin tespitinin 

kültür yöntemi ile yapılmış olması olabilir. Etkenlerin mikrobiota dağılımları ve enfeksiyonlara yol 

açma durumu ile ilgili daha büyük çapta kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 

5. Sonuç 

 Çalışmada elde ettiğimiz verilere göre vajinit olgularında Candida spp., Mycoplasmalar ve T. 

vaginalis en sık rastlanan etkenlerdir. Vajinit etkenlerinden N. gonore, Mycoplasma ve Chlamidya 

türlerinin tanısında ve tedavi protokollerinin belirlenmesinde multipleks PZR testi, rutin laboratuvar 

testlerine göre daha avantajlı görünmektedir 

Bilgilendirme: Bu çalışma, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 

tarafından TIP.18.015 numaralı proje ile desteklenmiştir.   

 

6. Kaynakça 

[1] N. Otuonye et al., "Aetiological agents of vaginitis in Nigerian women," vol. 61, no. 4, pp. 

175-178, 2004. 

[2] J. D. J. N. E. J. o. M. Sobel, "Vaginitis," vol. 337, no. 26, pp. 1896-1903, 1997. 

[3] T. Nemut, A. Karadenizli, İ. Katırcıoğlu, E. Balıkçı, and R. J. K. D. Bingöl, "Vaginal akıntıya 

neden olan bakteriyel, fungal ve protozoal etkenler ve tanı yöntemleri," vol. 15, no. 1, pp. 31-

33, 2002. 

[4] J. E. Bennett, R. Dolin, and M. J. Blaser, Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and 

Practice of Infectious Diseases: 2-Volume Set. Elsevier Health Sciences, 2014. 

[5] J. Schachter, "Chlamydial infections," n Engl J Med, vol. 298, no. 8, pp. 428-35, 1978. 

[6] G. Çulha, A. U. Hakverdi, Ş. Zeteroğlu, and N. Duran, "Vaginal akıntı ve kaşıntı şikayeti olan 

kadınlarda Trichomonas vaginalis yaygınlığının araştırılması," T Parazitol Derg, vol. 30, no. 

1, pp. 16-18, 2006. 

[7] S. J. T. v. K. M. E. Ş. U. B. E. Ö. M. G. K. Özçelik, Ankara, "Kamçılı Protozoonlar ve 

Yaptıkları Hastalıklar," pp. 1193-95, 1999. 

Oral Presentation / Full Text 565



International Health Sciences Conference (IHSC 2019)  

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

[8] Y. Kaymak, A. Paşaoğlu, M. Erhan, and B. J. G. M. J. Çelik, "POLİKLİNİĞİMİZE VAJİNİT 

YAKINMASIYLA BAŞVURAN HASTALARDA VAJİNAL AKINTI ETKENLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI," vol. 16, no. 3, 2005. 

[9] C. J. T. B. o. H. SÖNMEZ and E. B. T. H. v. D. Biyoloji, "" Genital Mikoplazma" sıklığının 

multipleks gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile saptanması: Klinikte önemli olabilir 

mi?," vol. 75, no. 4, 2018. 

[10] M. R. Bayraktar, I. H. Ozerol, N. Gucluer, and O. J. I. J. o. I. D. Celik, "Prevalence and 

antibiotic susceptibility of Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum in pregnant 

women," vol. 14, no. 2, pp. e90-e95, 2010. 

[11] M. Strauss, R. Colodner, D. Sagas, A. Adawi, H. Edelstein, and B. J. T. I. M. A. j. I. Chazan, 

"Detection of ureaplasma species by a semi-quantitative PCR test in urine samples: can it 

predict clinical significance?," vol. 20, no. 1, pp. 9-13, 2018. 

[12] C. f. D. Control and P. J. A. o. E. Medicine, "Sexually transmitted diseases treatment 

guidelines, 2010," vol. 58, no. 1, pp. 67-68, 2011. 

[13] G. Usluer, "Vaginal enfeksiyonlar," Ed. Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M. İnfeksiyon 

Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp. 79-84, 2002. 

[14] A. KALKANCI, B. Ç. BİRİ, S. KUŞTİMUR, and H. GÜNER, "Vajinit öntanısı almış 

olgularda vajinal kültür sonuçlarının etkenlerine göre dağılımı," Journal of Clinical Obstetrics 

& Gynecology, vol. 15, no. 3, pp. 137-139, 2005. 

[15] S. ATMACA, S. ELÇİ, K. GÜL, and M. YAYLA, "DİyarbakIr'dakİ Hayat KadInlarInda bazI 

Vajİnİt veCİnsel Temas İle Bulaşan HastalIk Etkenlerİ Üzerİne bİr AraştIrma," Turkiye 

Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, vol. 8, no. 1, pp. 27-30, 1998. 

[16] B. GÜLTEKİN, V. YAZICI, and N. AYDIN, "VAJİNAL ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN 

CANDIDA SUŞLARININ DAĞILIMI VE CHROMAGAR CANDIDA BESİYERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ." 

[17] Ş. KIRKAN, O. KAYA, and A. R. ODABAŞI, "Kadınlarda Vaginal Akıntı Örneklerinden 

Gardnerella vaginalis, Candida albicans ve Diğer Bakterilerin İzolasyonu." 

[18] F. T. Akın, A. Midi, A. Çelik, B. Haliloğlu, E. İlter, and A. Eren, "Ria Kullanımının Genital 

Flora Üzerine Etkisi, Kültür Sonuçlarının Smear Sonuçları ile Karşılaştırılması." 

[19] Y. Öztürk, "Gebe kadınlarda grup b streptokok taşıyıcılığı ve diğer vajinit etkenlerinin 

araştırılması," 2014. 

[20] C. J. McIver et al., "Multiplex PCR testing detection of higher-than-expected rates of cervical 

mycoplasma, ureaplasma, and trichomonas and viral agent infections in sexually active 

australian women," Journal of Clinical Microbiology, vol. 47, no. 5, pp. 1358-1363, 2009. 

[21] T. MERAL, H. U. ALTUN, and E. T. ARIBAŞ, "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE 

MYCOPLASMA HOMINIS VE UREAPLASMA UREALYTICUM PREVALANSI VE 

ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLİ," ANKEM Derg, vol. 28, no. 4, pp. 124-128, 2014. 

[22] Y. A. Bilir, F. Pehlivanoğlu, K. K. Yaşar, and G. Şengöz, "Ürogenital Semptomları olan 

Hastalarda Mycoplasma Hominis ve Ureaplasma Urealyticum Sıklığı," Medical Bulletin of 

Haseki/Haseki Tip Bulteni, vol. 49, no. 3, 2011. 

[23] E. Fahriye, A. BAYRAM, Z. Yasemin, İ. BALCI, S. BAYRAK, and Z. AYDINOK, 

"Servisitli kadınların endoservikal sürüntü örneklerinde Mycoplasma hominis ve Ureaplasma 

urealyticum araştırılması," Fırat Tıp Dergisi, vol. 11, no. 4, pp. 193-196, 2006. 

[24] K. Can, O. Güralp, H. Gürleyen, İ. Çepni, and E. Polat, "Evaluation of etiologic agents in 

bacterial vaginosis by molecular methods," Basic and Clinical Sciences, vol. 2, no. 4, pp. 154-

160, 2013. 

 

 

Oral Presentation / Full Text 566



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

IN VITRO FOSFOMYCIN RESISTANCE IN ENTEROBACTER SPECIES  

ISOLATED FROM URINE SPECIMENS 

 

 

Nida Özcan*1, Nurullah Uzuner2, Handan Kangül3, Selahattin Atmaca4 
1 Dicle University, Faculty of Medicine, Dept. of Medical Microbiology, nida.ozcan@dicle.edu.tr 

2 Dicle University, Faculty of Medicine, Dept. of Medical Microbiology, nurullahuzuner38@gmail.com 
3 Dicle University, Faculty of Medicine, Dept. of Medical Microbiology, handan1647@gmail.com 

4Dicle University, Faculty of Medicine, Dept. of Medical Microbiology, satmaca@dicle.edu.tr 

 

 
* Corresponding Author: nida.ozcan@dicle.edu.tr 

 

Abstract: Aim: Enterobacter species are Gram-negative bacilli of the order Enterobacterales. 

Fosfomycin is frequently used in uncomplicated urinary tract infections. High tolerance and low drug 

resistance of the drug have led to its use in non-urinary tract infections. In this study, it was aimed to 

determine fosfomycin resistance among Enterobacter spp. strains isolated from urine samples. 

Materials and Methods: A total of 146 Enterobacter spp. isolates which were  isolated from 

urinary specimen of patients admitted to Dicle University Hospital clinics between January 2014 and 

December 2018 were included in current study. Urine specimens accepted to the laboratory were 

cultured in 5% Sheep Blood Agar (SBA) and Eosin Methylene Blue (EMB) Agar and incubated at 35 

± 2 ° C for 16-24 hours. After incubation, bacteria were identified as Enterobacter species (E.cloaca, 

E.asburiae, E.kobei, etc.) by mass spectrometry with  Maldi Biotyper 3 (Bruker, USA). The antibiotic 

susceptibilities of the Enterobacter strains as infectious agents was tested with the BD Phoenix 100 

automated system (Becton Dickinson, USA). 

Results: About 24% of Enterobacter strains were found to be resistant to fosfomycin. The 

resistance ate of fosfomycin was found in 23.7% of hospital-acquired and 24,1% of community-

acquired infections caused by Enterobacter species.  About 27.2% of E.cloacae isolates caused  

hospital-acquired infections and 13.2% of these strains were found as resistant to fosfomycin. 

Conclusion: Fosfomycin resistance in Enterobacter strains is low. Thus, fosfomycin may be 

used in the empirical treatment of urinary tract infections due to Enterobacter spp. 

Keywords: Enterobacter cloacae, Enterobacter asburiae, fosfomycin, antibiotic resistance 

 

 

1. Introduction 

Enterobacter genus consists of  Gram-negative rods belonging to the Enterobactericeae family. 

The species of this genus are lactose-fermenting bacteria such as Escherichia coli and Klebsiella 

species[1]. Enterobacter  cloacae (E. cloacae), is the most commonly isolated species from clinical 

specimens. Since E. cloacae is closely related to five other Enterobacter species; E.asburiae, 

E.hormachei, E.kobei, E.ludwigii and Lelliottia (Enterobacter) nimipressuralis, these six species are 

called as “E.cloacae complex” [2,3]. Primary infections caused by enterobacters are rare in 

immunocompetent patients. They often cause hospital-acquired infections in neonates and 

immunocompromised patients[4–6]. Enterobacter species are among the “ESKAPE” pathogens 

including Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter 
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baumanni Pseudomonas aeruginosa and Enterobacter species. These bacteria species cause serious 

nosocomial infections[7]. Enterobacter species have intrinsic resistance to ampicillin and some 

cephalosporines as well as they have the ability to gain  resistance to other drug groups such as 

carbapenems, aminoglycosides[8–10] . Fosfomycin is an old antibiotic which can be produced by 

some Streptomyces species  or synthetically. A comprehensive review revealed that fosfomycin 

treatment –alone or in combination with other antibiotics-   cured about %80 of the patients with 

various infections[11,12]. Fosfomycin resistance among Enterobacter spp. strains isolated from urine 

samples is determined with current study. 

2. Materials and Methods 

A total of 146 Enterobacter isolates of urinary specimen of patients admitted to Dicle 

University Hospital clinics between January 2014 and December 2018 were included in the study. 

Urine samples brought to the laboratory in sterile urine containers were cultured in 5% Sheep Blood 

Agar (SBA) ( RTA, Turkey) and Eosin Methylene Blue (EMB) Agar (RTA, Turkey) by quantitative 

method. After incubation at 35 ± 2 ° C, for 16-24 hours, the grown bacteria were identified as 

Enterobacter species (E.cloacae, E.asburiae, E.kobei, etc.) with  mass spectrometry method by Maldi 

Biotyper 3 (Bruker, USA). The antibiotic susceptibility testing (AST) was carried out for the isolates 

considered as infectious agents. Phoenix 100 automated system (Becton Dickinson, USA) was used 

for AST of Enterobacter isolates.  

3. Results 

Of the 146 Enterobacter strains studied, about 24% were found to be resistant to fosfomycin. 

Among the infections of all Enterobacter strains, 38 (26% ) were hospital-acquired and 9 (23.7%) of 

these strains were  found to be resistant to fosfomycin. The resistance rate of fosfomycin was found as 

24,1% (26 isolates among 108 isolates)  among community-acquired infections of Enterobacter 

species.  

Approximately 27% of infections caused by E.cloacae isolates were hospital-acquired. 

Resistance to fosfomycin was found as 26.5% among E.cloacae isolates of  hospital-acquired 

infections. A total of 20 (22%) E. cloacae strains of community acquired infections were found 

resistant to fosfomycin. The resistance pattern of fosfomycin among hospital and community-acquired 

Enterobacter isolates is summarized in Tab 1.  

 

Table 1. Fosfomycin resistance in hospital and community-acquired Enterobacter strains 

 

 

Infection type 

Fosfomycin susceptibility 

All Enterobacter species E. cloacae 

S  n(%) R  n(%) Total n(%) S n(%) R n(%) Total n(%) 

Hospital-acquired 29 9 38 (26) 25 9 34 (27.2) 

Community-acquired 82 26 108 (74) 71 20 91 (72.8) 

Total 111(76) 35(24) 146 (100) 96 (76.8) 29 (13.2) 125 (100) 

S: Susceptible, R: Resistant 
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4. Discussion 

Bacteria belonging to Enterobacter genus may cause serious infections in human. Nosocomial 

outbreaks due to extended spectrum beta-lactamase (ESBL) producer and carbapenem resistant 

Enterobacter strains were reported in the last decades[6]. Fosfomycin is a bactericidal antibiotic which 

effects both the synthesis of cell wall in the phosphoenolpyruvate synthetase step. It has activity 

against many Gram-positive and Gram-negative bacteria such as Enterobacteriaceae family members, 

and Staphylococcus aureus[13]. Fosfomycin is primaryl used in uncomplicated urinary infections but 

it is also preferred in combination antibiotic threatments recently[12]. 

In our study about 76% of Enterobacter strains were found susceptible to fosfomycin. Although 

this seems to be a good susceptibility rate, there is a decrease in phosphomycin susceptibility 

compared to previous years. In another study carried out in our hospital, fosfomycin susceptibility of 

E.coli strains isolated from urinary infections between 2006 and 2011 was found as 97.8%[12]. There 

are limited number of publications on antibiotic resistance rates of Enterobacter species in the 

literature. In a study from Greece, antimicrobial susceptibilities of non-urinary Gram-negative isolates 

were determined. Fosfomycin susceptibility rate among Enterobacter strains was found as 64.5% (51 

out of 79 strains). It was mentioned that fosfomycin susceptibility was higher among isolates of 

community-acquired infections and low among isolates of intensive care units. Also isolates of 

pediatric patients had higher susceptibilities than adult patients[14]. 

5. Conclusion 

Antibiotic susceptibilities may vary from region to region, from hospital to hospital, even 

between clinics in the same hospital. Therefore, it is important for each hospital to determine and 

monitor their own antibiotic susceptibility profiles. Fosfomycin remains an alternative agent for 

Enterobacter isolates. Sensitivity determination for other bacteria is recommended for the treatment of 

resistant bacterial infections. 
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Abstract 

Purpose: The 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG) is an indicator of DNA damage and is 

synthesised in almost all biological tissues. However, it has not been investigated, yet, whether cartilage 

tissue is a source of 8-OHdG. Therefore, the aim of this study was to investigate if cartilage tissue was 

a source for 8-OHdG or not immunohistochemically. 

Methods: A total of six healthy pregnant rats were used in the study. The cartilage tissue and the positive 

control tissues; which included tissue specimens from the eye, lungs, the small intestine, muscles, and 

skin, were examined immunohistochemically in four specimens from each type of tissue using the ABC 

method described by Hsu.  

Results: The examinations revealed that 8-OHdG synthesis occurred in the cytoplasm of all of the 

following tissue types; including the retinal layer cells of the eye, the bronchial epithelial cells of the 

lungs, the glandular cells of the small intestine, and the epithelial cells of the skin dermis; as well as 

being observed in the skeletal muscle and the hyaline cartilage.  

Conclusion: Our study data and the data previously reported in the literature demonstrates that 8-

OHdG synthesis occurs in all biological tissues, where DNA synthesis is performed, and that 8-OHdG  

is the universal DNA stress marker in all biological tissues.  

 

Keywords: 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG), cartilage tissue, rat 
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1. Introduction 

 

8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG) (Fig. 1) is synthesized in many tissues; including the 

eye, lungs, small intestine, muscles, and the skin [1-8]. In other words, it is synthesized by almost all 

types of tissues. 8-OHdG is an indicator of DNA damage and it can be quantified in tissue and biological 

fluids [2, 9]. Although studies have so far reported that it is synthesized in several types of tissue as 

mentioned above, it is not known whether it is synthesized in the cartilage tissue. Therefore, the aim of 

this study has been to conduct an immunohistochemical investigation if cartilage tissue synthesizes 8-

OHdG or not. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. 8-OHdG [10] 

 

2. Material and Method  

 

 A total of six healthy pregnant rats were used in the study. Immunohistochemical examinations 

were carried out in the cartilage tissue specimens and the positive control tissue specimens collected 

from the eye, lungs, small intestine, muscles, and the skin. For these examinations, four sections were 

taken from each of the tissue types by using the ABC method described by Hsu [11].  

 

3. Results 

 

 The study revealed that 8-OHdG was synthesized in the cell cytoplasm of several tissue types; 

including the retina of the eye (Fig. 2, a), the skeletal muscle (Fig. 2, b, brown arrow), the dermal 

epithelium of the skin (Fig. 2, b, black arrow), the glandular cells of the small intestine (Fig. 2, c), the 

bronchial epithelium of the lung tissue (Fig. 2, d), and the hyaline cartilage (Fig. 2, b, red arrow).  
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Figure 2. Immunohistochemical staining of 8-OHdG: a) eye tissue; b) hyaline cartilage (red arrow), 

muscle (brown arrow), and skin (black arrow) tissue; c) small intestine tissue, and d) lung tissue. 

 

4. Discussion 

 

The immunohistochemical screening has revealed that 8-OHdG is synthesized in the cytoplasm 

of the retinal cells, dermal epithelial cells of the skin, glandular cells of the small intestine tissue, and 

the bronchial epithelial cells of the lung tissue.  These findings confirm the results reported by the 

previous studies [1-8]. The tissue types above were used as positive controls in our study. The reason 

for using all of these tissue types as the positive controls was to eliminate the margin of error of any 

reason (test error, etc.) since cartilage tissue would be investigated by our study for the first time in the 

literature. Because we predicted that the tissue staining occurring in all these types of tissues but not in 

the cartilage tissue would indicate the accuracy and sensitivity of our experience. 

 In our study, we demonstrated that the cartilage tissue (hyaline cartilage) synthesized 8-OHdG 

for the first time in the literature.  8-OHdG is stained in the nuclei or cytoplasm of the cells in biological 

tissues [1-8].  In this study, 8-OHdG was found in the cytoplasm. However; considering that DNA is 

located in the nucleus, the mechanism of the cytoplasm staining as a marker of injury remains to be an 

important scientific problem to be solved further. 

 In conclusion, the hyaline cartilage tissue is a newly discovered biological resource for 8-OHdG 

synthesis. Probably; it is a major biomarker for the cartilage tissue, too, indicating DNA damage. 

However; since this is an immunohistochemical screening study, we think that further studies conducted 

by independent laboratories with the use of the Western blot or ELISA methods will be beneficial to 

confirm our results. 
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Abstract: Testicular torsion is a condition that needs urgent intervention for male reproductive health. 

Even though, detorsion has been occured, permanent sterility can be observed with testicular atrophy 

and testicular dysfunction.We have investigated protective potency of Allopurinol and Trolox on 

testicular Torsion/Detorsion in rats. In this research 28 adult male Sprague-Dawley rats were used. 

Animals divided to 4 groups with 7 animals in each; Control (C), Torsion/Detorsion (T/D), 

Torsion/Detorsion + Allopurinol (T/D+A), Torsion/Detorsion + Trolox (T/D+T). Testicular ischemia 

surgery performed to the left testis of animals in T/D, T/D+A, T/D+T groups for 5 hours. Related drug 

administrations performed 30 minutes before repefusion. Group C animals were injected with 1 ml 

isotonic intraperitoneally. Group T/D+A animals were injected 200 mg/kg Allopurinol i.p. and group 

T/D+T animals were injected 50 mg/kg Trolox i.p. respectively. After ischemia and drug administration, 

testicular reperfusion provided for 2 hours. All animals sacrificed at the end of experiment. Normal 

histological structure observed in control group. Many histopathological changes and tissue damage 

observed in animals of T/D group. Degeneration created with ischemia reperfusion injury was partially 

removed in testicular tissue of  T/D+A group. On the other hand, testicular morphology of  T/D+T  

group was almost similar with control group. For detection of fertility potency of groups, Johnsen’s 

biopsy score performed. Johnsen score rate of T/D group was significantly different than C group. 

Allopurinol group score rate was observed between C and T/D group. Trolox group was more benefical 

than allopurinol and Johnsen’s biopsy score of this group was similar to C group. As a result of this 

study, we believe that Trolox can be used before detorsion to reduce testicular damage caused by 

ischemia/reperfusion injury. 

Keywords: torsion/detorsion, rat, testis, allopurinol, trolox 
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1. Introduction 

Testicular torsion is the formation of ischemia in the testicle caused by the rotation of the 

spermatic cord around itself. When the ischemic testis rotates again in the opposite direction, blood flow 

to the testis begins. This reperfusion condition is known as detorsion. Testis torsion is a situation that 

requires urgent intervention. The incidence of testicular torsion in men under the age of twenty-five is 

1/4000. Even if surgical intervention is performed, testicular atrophy and testicular dysfunction occur in 

half of these cases. Also permanent sterility may be observed [1]. Ischemia causes the accumulation of 

toxic metabolites in testicular tissue. When detorsion is performed, an increase in the formation of 

reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen derivatives (RNS) occurs [2, 3]. That means, even 

if detorsion surgery is performed at the required time and blood flow begins, testicular damage persists 

due to reactive oxygen and nitrogen species. After detorsion surgery, ROS and RNS metabolites spread 

to the testicular tissue. These free radicals may eliminate cell and mitochondrial membrane integrity 

also has potency to cause damage and breakdown in cellular proteins and DNA. Besides the decrease of 

fertility potency, these free radicals may lead to male infertility. The existence of ROS and RNS in large 

volume causes DNA damage and cellular apoptosis induction. Therefore, in pre-clinic experiments, 

various antioxidants have been tested to reduce testicular dysfunction and the degenerative effect of free 

radicals as a result of ischemia-reperfusion injury [4]. Allopurinol and Trolox are chemicals that are 

tested in many researches for their antioxidant capacity and free radical scavenger potency [5, 6]. In our 

literature review, we haven’t found any accepted drug treatment method against ischemia/reperfusion 

injury caused by torsion/detorsion. We also have observed that experiments on protective potency of 

Allopurinol and Trolox against testicular ischemia-reperfusion injury is very limited. For that reason, 

we have investigated the protective role of allopurinol and Trolox against testicular ischemia/reperfusion 

injury in rats. 

2. Materials and Methods   

Animals and experimental design  

All experimental procedures performed under permission of Dicle University, Health Sciences 

Research Center (DÜSAM, protocol no: 2018/05). In this experiment we have used 15-16 weeks old, 

28 Spraque-Dawley adult male rats, obtained from DÜSAM. Animals divided to 4 groups (n=7 in each 

group); Control, Torsion/Detorion (T/D), Torsion/Detorsion + Allopurinol (T/D+A), Torsion/Detorsion 

+ Trolox (T/D+T). Animals in groups were housed in standard polycarbonate cages in an air-conditioned 

atmosphere, at a temperature of 25 °C with alternatively 12-h light and dark cycle. During the 

experiment period, rats fed with standard pellet food and water ad libitum. At the end of the experiment, 

all animals were sacrificed by taking blood from the left ventricle. 

Surgical procedure and experimental protocol 

Animals in T/D, T/D+A, T/D+T groups were anesthetized with i.m.  10 mg/kg Xylasol 

(Ksilazol, Provet) ve 70 mg/kg Ketamine (Ketasol, Richter Pharma) injection. Under general anesthesia, 

a scrotal incision was performed on the left side of the scrotal raphe. After scrotal incision, tunica 

vaginalis were perforated and left testes of animals were removed from gubernaculum. Left testes of the 
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animals were rotated at the point of spermatic cord with 720° clockwise. Rotated spermatic cord sutured 

to the tunica dartos and scrotum fixed. Rats were kept under anesthesia for 5 hours in testicular ischemia 

period and 1 mg/kg s.c. Butorphanol (Dolorex) analgesic applied to the animals. At the last 30th minute 

of torsion, intraperitoneally 1 ml isotonic administered to the animals in T/D. Also intraperitoneally 200 

mg/kg Allopurinol and 50 mg/kg Trolox drug administration performed to the T/D+A and T/D+T groups 

respectively. After the 5-hours torsion, scrotal sutures removed and left testis of animals manually 

rotated counter-clockwise. With this operation, reperfusion to the testes obtained. Scrotum of animals 

sutured again and animals kept 2 hours for reperfusion in general anesthesia. After the reperfusion 

period, animals were sacrificed by taking blood from the left ventricle. Left testes of the animals were 

kept in Zinc Formaline for routine histopathological examination. 

Histopathological evaluation and statistical analysis  

Routine histological tissue preparation protocol was performed to the testicular tissue samples. 

Samples embedded in paraffin and 5μm thick serial sections taken from paraffin embedded tissue 

samples with a rotary microtome. Sections transferred to adhesive slides and stained with Hematoxylin 

and eosin (H&E) and Periodic acid-Schiff (PAS) stains. After staining, slides mounted with entellan and 

evaluated under a light microscope. For Johnsen’s biopsy score, randomly selected 70 tubules evaluated 

from each section. Johnsen’s biopsy score is a scoring-based morphological method to evaluate the 

fertility potency of testicular tissue. Johnsen’s biopsy scoring criteria described previously [7]. Before 

statistical analysis, normality tests are performed for Johnsen’s biopsy score. The nonparametric 

Kruskal-Wallis test was performed with SPSS Statistics 24.0 (IBM) in the evaluation of statistical 

analyze. Multiple comparison of the groups performed with Post-hoc Tamhane’s T2 test and p <0.05 

was considered statistically significant. 

3. Results  

Normal histological structure and seminiferous tubules observed in the control group. Stratified 

germinal epithelium lying on tubular basal lamina was visible. Spermatogonia, spermatocyte and 

spermatids observed in germinal epithelium. Regular capillaries and Leydig cells were detected in 

interstitial regions (Figure-1A).  

Many histopathological damages observed in the testicular tissue samples of the T/D group. 

Irreversible damages like coagulative necrosis in germinal epithelium in seminiferous tubules of this 

group detected. In some sections of this group, the desquamation of seminiferous tubules epithelium and 

even disappearance of germinal epithelium was observed. Also, multinuclear giant cells were detected 

lying between germinal epithelium cells. Diffuse hemorrhage, edema and vascular congestions also 

pyknosis in leydig cell nucleus were seen in the interstitial area (Figure-1B). In PAS stained tissue 

samples of this group, obviously, increase in thickness and undulation of basal lamina was observed 

(Figure-2B).  

In T/D+A group tissue samples, partially germinal epithelium disorganization and desquamation 

were detected. In this group, interstitial edema, undulation of seminiferous tubules basal lamina and 

increase of thickness was partially seen as well (Figure-1C & Figure-2C).  
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Histopathological degenerations in Trolox administered group (T/D+T) were decreased when 

compared with T/D and T/D+A groups. Tissue morphology of this group was observed the same as the 

morphology of the control group, except vascular congestion (Figure-1D). 

 

Figure 1: H&E stained micrograph of groups. A) Control group has normal seminiferous tubule and 

lumen (*), stratified germ cells (G) and Leydig cells (thick arrow) are visible. B) T/D group has many 

degeneration. Hemorrhage in interstitium (H) and edema (od), germ cells and seminiferous tubules 

disorganization as seen. Also, multinucleated giant cells are visible in the inset (arrow head). C) T/D+A 

group with interstitial edema (od), vascular congestion (curved arrow) and germ cells degeneration as 

seen. D) T/D+T group has well organized seminiferous tubules and degenerations almost disappeared 

(Staining: H&E, Bar: 50μm, Bar: 20 μm in the inset). 

 

Figure 2: PAS stained micrograph of groups. A) Control group with normal basal lamina (arrow), B) 

In T/D groups basal lamina undulation and increase in thickness was widespread (arrow), C) T/D+A 

group has undulated and thick basal lamine (arrow), D) T/D+T group has basal membrane (arrow) as 

control group (Staining: Periodic Acid-Schiff, Bar: 20μm). 
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Johnsen score of groups and multiple comparisons are shown below (Figure-3). Johnsen score of 

the groups evaluated to detect the fertility potency of animals. In C group score range evaluated as 

8,86±0,12. Johnsen score of T/D group evaluated 2,94±0,17. When compared control and T/D groups, 

a decrease in Johnsen score of T/D group was significantly different than control (p<0,01) group. T/D+A 

group was with 4,04±0,20 Johnsen’s biopsy score rate. This group had a significantly lower Johnsen 

score than control group (p<0,01) as well. The increase of the Johnsen score of this group was 

significantly different (p<0,01) when compared with T/D group. Johnsen score of T/D+T group was 

8,37±0,16. The score rate of this group was more beneficial than allopurinol administered T/D+T group. 

This group’s rate was significantly different (p<0,01)  than both T/D and T/D+T groups. On the other 

hand, Johnsen score rate of this group and control group were same. 

 

Figure-3: Graphic of Johnsen’s biopsy score rates of groups. Different superscript on the different bars 

are significantly different (*:p<0,01, **:p<0,01, ***:p<0,01). 

4. Discussion  

Even if testicular torsion isn’t a vital condition, delayed diagnosis and treatment may result with 

permanent organ dysfunction. For that reason, early diagnosis and treatment is important to avoid loss 

of the organ and male fertility [8-10]. In this study, the testicular ischemia model in rats was formed by 

rotating the left testes of animals at 720 ° clockwise. Animals underwent testicular ischemia for 5 hours 

and reperfusion followed for 2 hours. We have evaluated many degenerative effects of 

ischemia/reperfusion (I/R), as a result of testicular torsion/detorsion (T/D). We believe oxidant 

molecules play an important role in this pathogenesis. Until today, many types of antioxidant drugs have 

been tested widely to reduce I/R injury in organs and some of them accepted as beneficial or partially 

beneficial in previous studies [11-16]. In this research, we have evaluated protective potency of 

antioxidant drugs Allopurinol and Trolox, a water-soluble analogue of Vitamin-E, against testicular 

ischemia/reperfusion injury in Rats. 

Previously, studies examined the protective role of antioxidant chemicals, allopurinol and 

vitamin-E in I/R experiments. Some of them accepted these antioxidants are partially beneficial for the 

protection of organs against I/R injury [12]. However, in our evaluation, we have observed partially 

protection by allopurinol but highly protection with Trolox. In a previous research, Silva et al. have 

performed 1 hour ischemia to the rats and administered i.p. Allopurinol in the last 15th minute of the 

experiment [17]. This study reported allopurinol was not beneficial against testicular I/R injury. The 
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results of this experiment were partially same with our own research. In another research, Harrison et 

al. have examined the effects of reperfusion following 1 and 2 hours ischemia in rat testes [18]. The 

researchers in this study reported that testicular tissue damage as a result of ischemia/reperfusion injury 

was present even on the 60th day of the experiment. Until now, many studies have reported either 

protective or non-protective effects of chemical administrations against testicular I/R injury [11, 19-24]. 

Main goal of these chemicals are regulation of blood flow and reduction of free radicals and apoptosis 

in germ cells. In another research, Kostakis et al. have examined some antioxidants and in different 

doses against I/R injury [25]. In this study, researchers evaluated I/R injury-induced testicular 

histopathology and performed score grade evaluations with Costentino’s and Johnsen’s biopsy score. 

Results of this research reported protective potency of antioxidants is depends on type of chemical 

structure and administered dose. Lower doses of antioxidants may protect testicular tissue partially 

instead of total protection by higher doses. Furthermore, results of this experiment reported caspase-3 

activation by I/R injury results with apoptosis. 

It’s obviously known that I/R injury in testicular tissue may cause irreversible damages to germ 

cells, sertoli cells, tunica propria, interstitium and leydig cells [26]. In a study, Ranade et al. have 

experimented on the rats with 1 hour reperfusion following 3 hours ischemia in testis [27]. In this 

research, scientist observed decrease in seminiferous tubules diameter, germinal cell height, 

spermatozoa maturation rate and germinal cell density. Also, these researchers have reported that 30 

days of Vitamin-E administration before I/R injury decreases morphological damages significantly. 

Spermatogenic giant cells are related to germ cell proliferation problems. In multinucleated giant 

cells, degeneration exists within last step of cell proliferation. These cells will have karyokinesis. 

However, during proliferation, hitches of some mechanisms block cytokinesis of these cells. Also, single 

nuclear giant cells that are mostly seen in the lumen of seminiferous tubules, are degenerated cells as 

well. The difference between single nucleated giant and multinucleated giant cells is related to the step 

in which the failure occurs. On the other hand, single nucleated giant cells are the result of a late phase 

of cell proliferation failure but multinucleated cells are the result of an earlier phase [28]. Some previous 

researches stated on the requirement of Vitamin-E on spermatogenesis in rats and these researches 

reported dysfunction in spermatogenic cells in case of Vitamin-E deficiency [29, 30].  

In the light of our current research and previous studies, we think that Trolox can be administered 

as a testicular protective drug against I/R injury. 

5. Conclusion  

In this research we have investigated effects of 5 hours ischemia and 2 hours reperfusion in 

testicular tissue of rats. Also, we have evaluated the protective potency of Allopurinol and Trolox against 

Ischemia/Reperfusion injury as a result of testicular Torsion/Detorsion. We have observed I/R injury 

causes irreversible damages on rat testes and allopurinol found as a partially protective for this condition. 

On the other hand Trolox, a water soluble Vitamin-E analogue, was almost totally protective against I/R 

injury in rat testis. 
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Abstract: Purpose: Ischemia reperfusion injury causes a wide range of pathological conditions such 

as acute kidney injury. After reperfusion, oxygen delivery increases and reactive oxygen species (ROS) 

lead to cell death through different mechanisms as apoptosis, necrosis, and autophagy. Different 

compounds were applied to prevent ischemia/reperfusion injury of kidney in previous studies. 

Resveratrol a natural compound found as polyphenol derivative. Resveratrol has protective effects 

against renal ischemia. We aimed to represent if resveratrol alleviated renal inflammation and oxidative 

stress though had a possible curative effect on kidney tissue that is exposed to ischemia/reperfusion at 

the cellular level, examined with histopathological and immunohistochemical methods.  

Methods: Wistar rats were divided into control, ischemia, ischemia reperfusion, ischemia reperfusion 

and resveratrol treated groups. Each group consist of 7 rats. Ischemia and ischemia/reperfusion groups 

had their left renal vessels clamped for 60 minutes then, 6 h of reperfusion was performed. Resveratrol 

was administered as 5 mg/kg/day for 21 days by oral gavage, rats were   sacrified and left kidney was 

excised. Samples were   fixed with formalin, after routine histological follow up, cut and stained with 

H- E, observed under light microscope. An antigen-retrieval process was performed, primary antibodies  

ADAMTS8 and caspase-3 then, secondary antibody Histostain was applied, counterstained and 

examined under light microscope. 

Results: In ischemia and reperfusion group, increased intense inflammatory cell infiltration thickening 

of the basement membrane in the parietal leaf of the bowman capsule, and degeneration of tubuler cells 

were seen but, in ischemia-reperfusion and resveratrol treated group a reduction in inflammatory cells 

were evident. Caspase3 expression was increased in degenerative cells of tubules and in glomerular 

cells of ischemia group. Also increased with pyknosis in inflammatory cells between the tubules in 

ischemia-reperfusion group. In ischemia-reperfusion and resveratrol group, expression of caspase3 in 

tubule cells showed positive reaction, integrity in tubules was seen.  Ischemia group revealed positive 

ADAMTS8 expression in degenerated tubular cells within the glomeruli. Ischemia and reperfusion 

group showed intense ADAMTS8 expression, inflammatory cell infiltration with reduced glomerular 

structure, with degenerative changes. In ischemia-reperfusion and resveratrol group decreased 

ADAMTS8 expression in tubule cells were observed. 

Conclusion: As a result, treatment with resveratrol in kidney ischemia reperfusion injury decreased 

inflammation and also slightly the apoptotic change at the tissue level, we hope that these results shed 

a light on conditions like kidney failure and transplantation. 

Keywords: Losartan, Ischemia/Reperfusion, Kidney, Histopathology, Immunohistochemistry 
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1. Introduction  

Ischemia reperfusion is a pathological condition due to restriction of blood supply to an organ 

followed by the restoration of perfusion and re-oxygenation of tissue. Ischemia reperfusion injury causes 

a wide range of pathological conditions such as acute kidney injury, and also in organ transplantation 

[1]. The initial change prompt by ischemia is the decreased oxygen delivery. Intracellular ATP levels 

becomes insufficient  and intracellular acidosis became. These all lead to the destabilization of lysozyme 

membrane that leaks various hydrolases leading to disruption of the cell structure. Concominantly, 

intracellular Ca levels increase and reactive oxygen species generate at the mitochondrial level. After 

reperfusion, oxygen delivery increases and reactive oxygen species (ROS) lead to cell death through 

different mechanisms as apoptosis, necrosis, and autophagy. Besides, inflammatory cells like 

neutrophils and activation of coagulation etc. induce pathology in the tissue [1-3].  

Different compounds were applied to prevent ischemia/reperfusion injury of kidney in previous 

studies. For instance, doxycycline to reduce the level of pro-inflammatory cytokines, dexmedetomidine 

introduction, ascorbic acid administration for free radical scavenging and antioxidant activities [4-6]. 

Resveratrol (trans-3, 40 ,5-trihydroxystilbene) is a natural compound found as polyphenol derivative 

and can be obtained from food sources; grape, peanut, nuts, cocoa, berries and in certain  medicinal 

herbs Resveratrol has protective effects against renal ischemia [7, 8].  

The ADAMTSs (a disintegrin and metalloproteinase with throm- bospondin motifs) are a group 

of proteases found in several organs of human body. The functions of ADAMTSs are collagen 

processing as procollagen N-proteinase, cleavage of the matrix proteoglycans aggrecan, versican and 

brevican, inhibition of angiogenesis, blood coagulation homeostasis as the von Willebrand factor 

cleaving protease. Roles in organogenesis, inflammation and fertility are also known. There are 

experimental evidence that some ADAMTS genes expressions are altered in pathological conditions. 

ADAMTS8 also known as METH-2 is an aggrecan and versican in human. It has anti-angiogenic 

properties so, inhibit VEGF-induced angiogenesis. There are literature that ADAMTS8 is expressed in 

kidney, brain, and lung in fetal tissue and lung, heart, plasenta and brain tissue in normal adult tissue [9, 

10]. 

Caspases trigger inflammation and cell death processes seen in a number of diseases. Caspase-3 

has a crucial role in apoptosis which is characterized by specific changes in cell surface and nuclear 

morphologic features [11]. Caspase-3 is an executioner caspase activated by an initiator caspase for the 

process of proteolytic cleavage of caspase 6 and 7 [12, 13]. 

Herein we aimed to represent if resveratrol alleviated renal inflammation and oxidative stress 

though had a possible curative effect on kidney tissue that is exposed to ischemia/reperfusion at the 

cellular level, examined with histopathological and immunohistochemical methods. 

2. Material and Methods  

2.1. Ethical approval 

  The experimental protocol and all procedures were carried out in accordance with the standards 

in Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (2011, 8 th Ed.) released by National Research 

Council and approved by the Ethical Committee in animal experimentation of Dicle University, 

Diyarbakır, Turkey. 
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2.2. Experimental procedures 

Healthy male Wistar rats (n:) were housed in pathogen-free cages under controlled conditions 

(temperature 20°C ± 2°C, humidity 60% ± 10%, 12/12 h light/dark cycle) and with free access to food 

and water. Animals were divided randomly into 4 as, control (n=7), ischemia(n=7),  ischemia 

reperfusion (n=7),  ischemia reperfusion and resveratrol treated (n=7) groups,  and fed with standard rat 

chow and water  ad libitum for 21 days. Ischemia and ischemia/reperfusion groups had their left renal 

vessels clamped for 60 minutes. After renal pedicle occlusion 6 h of reperfusion was performed. 

Resveratrol was administered as 5 mg/kg/day for 21 days by oral gavage  as described in Palsamy & 

Subramanian [14]. Rats were sacrified and left kidney was excised under sterile conditions. 

2.3. Preparation for histopathology and immunohistochemistry 

 Samples were  fixed with 10% neutral buffered formalin solution, dehydrated in a graded series 

of ethanol and  embedded in paraffin wax. Next, 4–6 µm serial sections were cut with a microtome 

(Rotatory Microtome, Leica, RM 2265,   Germany) and mounted on coated slides. The sections were 

stained with Hematoxylin- Eosin stain and observed under light microscope (Zeiss Imager A2, 

Germany). 

Serial sections were exposed to antigen-retrieval process performed in citrate buffer solution (pH 

6.0) two times: first for 7 min, and then for 5 min in a microwave oven at 700 W. Sections were cooled 

to room temperature for 30 min and washed in distilled water for 5 min twice. Endogenous peroxidase 

activity was blocked in 0.1% hydrogen peroxide for 15 min. Ultra V block (Histostain-Plus Kit, 

Invitrogen, Carlsbad, CA) was applied for 10 min prior to the application of the primary antibodies 

ADAMTS8 (PA5-64274, Thermo-Fisher, USA) and caspase-3 (lot# ab208161, Abcam, USA) 

overnight. The secondary antibody (Histostain-Plus Kit, Invitrogen, CA) was applied for 20 min. 

Sections were treated with streptavidin-peroxidase for 20 min. Diaminobenzidine (DAB, Invitrogen, 

CA) was used as a chromogen. After counterstaining with Mayer Heamatoxylene stain, all sections were 

washed in tap water for 5 min, and in distilled water for 2 × 5 min. Sections were examined under light 

microscope (Zeiss Imager A2, Germany). 

3. Results and Discussion  

3.1. Histopathological examinations 

In the control group, bowman capsule and glomerulus were regular, tubular cells in the urine 

region had nuclei with rich   chromotine, and cubic or pyrismatic in appearence. Macular densa and 

stromal cells were prominent near the vessel and no changes were observed (Fig. 1a). In the ischemia 

group, necrosis and reduction in size of ischemia renal glomerular structures were seen. Intense 

mononuclear cell infiltration near the vascular region and around the macular densa, Tubular cells and 

degeneration in the tubular area, dilatation and congestion in the blood vessels were observed (Fig. 1b). 

Ischemia and reperfusion group, increased intense inflammatory cell infiltration near the vessel region 

of the glomerulus, thickening of the basement membrane in the parietal leaf of the bowman capsule, 

hypertrophy and degeneration of localized cells in basal membranes of tubules were seen (Fig. 1c). 

Ischemia-reperfusion and resveratrol group showed a reduction in inflammatory cells, solitary 

inflammatory cells in the region between the glomerular tubular structures,   almost a normal appearance 

in parietal layer and   basal membrane tubules and decreased cell degeneration (Fig. 1d). 
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Figure 1a. Control group, regular bowman capsule and glomeruli, tubular cells with rich chromatin 

nuclei. H-E staining, Bar: 50 µm 

 

b          c 

Figure 1b. Ischemia group, necrosis and reduction in the size of ischemic renal glomerular structures, 

intense mononuclear cell infiltration near the vascular region (arrow), degeneration in the tubular area, 

dilatation and congestion in the blood vessels(asterisk). H-E staining,  Bar: 100 µm    

Figure 1c. Ischemia and reperfusion group, increased intense inflammatory cell infiltration (asteriks) 

near the vessel region of the glomerulus, thickening of the basement membrane in the parietal leaf of 

the bowman capsule (arrow), degeneration of tubuler cells. H-E staining, Bar: 50 µm 

 

 
 

Figure 1d. Ischemia-reperfusion and resveratrol group, reduction in inflammatory cells, normal 

appearance in bowman capsule (arrow) and   basal membrane tubules and decreased cell degeneration. 

H-E staining,  Bar: 50 µm 
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3.2.  Immunohistochemical Results 

In the control group, negative expression of caspase 3 in glomerular cells and tubular structures 

were observed. A mild caspase 3 positive expression was seen in tubule cells (Fig. 2a). In the ischemia 

group, caspase3 expression was   increased in degenerative cells, in stromal area in cells of tubules and 

in glomerular cells (Fig. 2b).  In the ischemia and reperfusion group, increased caspase3 expression with 

pyknosis in most of the intense inflammatory cells between the tubules. Caspase 3 was positive in 

stromal cells in the region of the tubules with edema around the basement membrane (Fig. 2c). Ischemia-

reperfusion and resveratrol group depicted positive expression of caspase3 in tubule cells, the integrity 

of the cell was protected, not damaged by the apoptotic changes (Fig. 2d).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2a. Control group, negative expression of caspase 3 in glomerular cells and tubular structures 

mild caspase 3 expression in tubule cells (arrow). Caspase 3 immunostaining, Bar: 50 µm 
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Figure 2b. Ischemia group, caspase3 expression increased in degenerative cells (arrow) in stromal 

area in cells of tubules and in glomerular cells. Caspase 3 immunostaining Bar: 50 µm 

Figure 2c. Ischemia and reperfusion group, increased caspase3 expression with pyknosis in intense 

inflammatory cells between the tubules (arrow). Caspase3 positive expression in the region of the 

tubules with edema around the basement membrane(arrowhead). Caspase 3 immunostaining Bar: 50 

µm 
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Figure 2d. Ischemia-reperfusion and resveratrol group, expression of caspase3 in tubule cells 

showed positive reaction (arrow), integrity in tubule structure.  Caspase 3 immunostaining, Bar: 50 µm 

 

ADAMTS-8 expression 

In the control group, a mild ADAMTS8 expression was observed in most of the proximal and distal 

tubules in the glomerular basal membrane  (Fig 3a.). In degenerated tubular cells and basement 

membrane,  in inflammatory cells around the vessels and inflammatory cells within the glomeruli 

positive ADAMTS8 expression was seen  in ischemia group  (Fig 3b). Intense ADAMTS8 expression 

in the ischemia and reperfusion group, increased ADAMTS-8 expression with degenerative changes in 

most of the tubular cells, significant ADAMTS8 expression was seen in the basement membrane of the 

vessel wall (Fig 3c). Ischemia-reperfusion and resveratrol group revealed positive ADAMTS-8 reaction 

in some of the glomeruli, especially in the peripheral inflammatory cells,  decreased ADAMTS-8 

expression in tubule cells, and increased ADAMTS-8 expression in degenerative tubule cells in some 

areas were observed (Fig 3d). 

 

 

Figure 3a. Control group, a mild ADAMTS8 expression in proximal and distal tubules, and in the 

glomerular basal membrane (arrow). ADAMTS8 immunostaining, Bar: 50 µm 
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  b      c 

Figure 3b. Ischemia group, positive ADAMTS8 expression in degenerated tubular cells and basement 

membrane (arrow), and within the glomeruli. ADAMTS8 immunostaining, Bar: 50 µm 

Figure 3c. Ischemia and reperfusion group, intense ADAMTS8 expression, inflammatory cell 

infiltration with reduced glomerular structure, ADAMTS8 expression in degenerative tubules 

(asterisk), and in the basement membrane of the vessel wall. ADAMTS8 immunostaining, Bar: 50 µm 

 

 

Figure 3d. Ischemia-reperfusion and resveratrol group, decreased ADAMTS8 expression in tubule 

cells (arrow), increased ADAMTS8 expression in degenerative tubule cells (arrowhead).  ADAMTS8 

immunostaining, Bar: 50 µm  

 

Ischemia/reperfusion injury is caused by impairment of the blood flow to an organ. Consequences 

of ischemia is an inflammatory response and oxidative stress due to hypoxia and detoriation in normal 

organ functions with reperfusion [15]. Inflammatory cell infiltration and degeneration in cells were 

evident in I/R group however, with the treatment of resveratrol, reduction in inflammatory cells, normal 

appearance in bowman capsule and decreased cell degeneration were seen in histopathological 

observations. 

In a study on ischemia reperfusion injury in kidney transplantation, biopsy specimens revealed 

massive lesions of acute tubular necrosis including apoptosis (nuclear fragmentation), autophagy-

associated cell death (cytoplasmic vacuolization), and necrosis. Microvascular dysfunction with 

increased vascular permeability and endothelial cell inflammation were also present with the congestion 

of peritubular capillaries filled with red blood cells with interstitial hemorrhagic suffusion plaques. 
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Coagulation was apparent in the lumens of the glomerular capillaries. Tubular and microvascular lesions 

were present in the sections as because endothelial cells and tubular epithelial cells are the initial oxygen 

consumers in the medulla [16]. Parallel with those findings, expression of   caspase-3 which is a marker 

of apoptosis was accelerated in both ischemia and I/R groups but, only positive in tubular cells of 

resveratrol treated group. On the other hand, expression of ADAMTS8   that plays crucial roles in tissue 

morphogenesis and pathophysiological remodeling, in inflammation and also in vascular biology for 

tissue was   accelerated in degenerated tubular cells of ischemia and I/R groups and, in resveratrol group 

as well. 

Chander and Chopra revealed that ischemic animals demonstrated severe deterioration of renal 

function, altered renal morphology, reduced total nitric oxide levels and a marked renal oxidative stress. 

Pretreatment of animals with resveratrol markedly attenuated renal dysfunction, morphological 

alterations, improved nitric oxide levels [17]. Another study by Sener et al. revealed that resveratrol 

treatment reversed the biochemical indices induced by ischemia/reperfusion, and ameliorated 

histopathological alterations. They concluded that resveratrol exerts renoprotective effects via its radical 

scavenging and antioxidant activities, which appear to involve the inhibition of tissue neutrophil 

infiltration [18]. Kitada and Koya in their review indicated that, resveratrol can exert protective effects 

against both acute and chronic kidney injuries through its antioxidant effects. Therefore, resveratrol 

should be a useful additional treatment for preventing renal injury [19].  

 

Conclusion  

As a result, treatment with resveratrol in kidney ischemia reperfusion injury decreased inflammation 

and also slightly the apoptotic change at the tissue level, we hope that results shed a light on 

conditions like kidney failure and transplantation. 
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Abstract:  

Purpose: Diabetes mellitus is associated with increased oxidative stress due to hyperglycemia. This 

increased oxidative stress gives rise to diabetic complications hence, liver is one of the most affected 

organs. Protective effect of antioxidants has been presented in several experimental studies that they 

might be helpful in treating diabetes and its complications. This study aimed to present the 

morphological alterations in liver tissue of diabetic rats treated with antioxidant losartan via 

histopathological and immunohistochemical analysis.  

Methods: Three groups of rats (n: 21) were formed comprising of control, diabetic (55mg/kg STZ, ip,) 

and diabetic group treated with losartan (30 mg/kg) via oral route. Blood glucose levels of 250 mg / dl 

or above was considered as diabetic and included in the experiment. Rats were sacrified and liver tissues 

were dissected, fixed in formalin, after routine histological follow up, sections were serially cut, stained 

with Hematoxylin- Eosin and observed under light microscope. For immunohistochemical staining, an 

antigen-retrieval process was performed. Endogenous peroxidase activity was blocked in 0.1% 

hydrogen peroxide and primary antibodies (TNF-α and caspase-3) were applied and sections were 

examined under microscope.  

Results:In diabetic group, dilatation and congestion in the portal area, inflammatory cell infiltration, 

pyknosis in hepatocyte nuclei, vacuolar structures in cytoplasm, and sinusoidal structures were 

observed.  Diabetic group treated with losartan revealed dilated sinusoidal structures, slightly shrinked 

nuclei in hepatocytes,   and decrease in the number of inflammatory cells. In diabetic group, an increase 

in TNF-α expression in inflammatory cells in portal area and kupffer cells were observed. Diabetic 

group treated with losartan showed positive TNF-α expression in inflammatory cells and Kupffer cells 

in the periportal area. In the diabetic group, the expression of caspase-3 in hepatocyte cell membranes 

and kupffer cells was positive. In diabetic group treated with losartan, mild caspase-3 expression in 

hepatocyte membranes was observed but, intense in kupffer cells.  

Conclusion: Inflammation in the liver tissue was reduced with the decrease of cytokine activity due to 

losartan treatment. Losartan may be an alternative remedy in the treatment of diabetes. 

Keywords: Diabetes, Losartan, Liver, Histopathology, Immunohistochemistry 

 

1. Introduction  

Diabetes is a metabolic disorder characterized by hyperglycemia and that has wide-ranging 

molecular and cellular effects, resulting in oxidative stress, upregulation of pro-inflammatory responses 

[1]. Diabetes complications on organs and systems are mainly cardiovascular disease, nephropathy, 

retinopathy, neuropathy and atherosclerosis. Long-term hyperglycemia gives rise to increased levels of 
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advanced glycation end products (AGEs) [2]. The interaction of AGEs with endothelial cells increases 

oxidative stress, which has been associated with vascular injury. When the generation of reactive oxygen 

species (ROS), including superoxide anion (O2-), exceeds cellular defense mechanisms, these unstable 

molecules interact with biologic macromolecules, such as lipids, proteins, and DNA, and lead to 

structural changes as well as functional abnormalities, as because increased ROS may lead to diabetic 

complications. Oxidative stress has been considered a common pathogenic factor in diabetes and its 

complications [3]. Also, enhanced susceptibility to infection due to diminished neutrophil function may 

cause an inflammatory response which will bring about a major tissue destruction in diabetes [4]. 

Losartan (2-N-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1- [(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4 yl) methyl]  

imidazole) is a typical angiotensin II (Ang II) type I receptor (AT1R) blocker that has been used for 

regulation of blood pressure and fluid homeostasis. As Ang II increases vascular permeability, 

stimulates inflammatory cell recruitment and activates pro-inflammatory chemokines and cytokines, 

several AT1R blockers, including losartan, have been studied for the treatment of diseases [5]. Losartan, 

was reported to show an antioxidant effect and decreased renin production by inhibiting AT1R induced 

vasoconstriction and showed a nephroprotective effect in chronic cyclosporins induced nephrotoxicity 

[6]. Graus-Nunes et al. (2019) reported that losartan treatment had beneficial effects on metabolic and 

also hepatic system, evidenced with reduced hepatic triacylglycerol levels and improved and glycemic 

control [7].  In a study of Qin et al.(2019) it was indicated that hyperglisemia promotes the generation 

of ROS in mitochondria, induces reactive oxygen species within histiocyte, and finally causes 

complications [8]. ROS can inhibit the activity of the enzyme complex II, II, and III in the electron 

transport chain in mitochondria and detoriate energy synthesis dysfunction. Especially the inner 

membrane of mitochondria is disturbed. Losartan partly reversed mitochondrial damage induced by 

hyperglisemia.  

Tumor Necrosis Factor (TNF-α) is a cytokine and plays a regulatory role in inflammatory 

processes.   Excessive expression of TNF-α causes the destruction of unwanted microenvironment 

around the lesion site in the wound tissue [9].  TNF-α increases blood vessels expansion and adhesion 

of neutrophil cells to the endothelium, thereby allowing fluid passage and passage of phagocytic white 

blood cells to the wound site. TNF-α causes programmed cell death (apoptosis) by initiating certain 

cellular events [10]. 

Caspases promote inflammation and cell death that are disturbed in a number of diseases. 

Apoptosis is characterized by specific changes in cell surface and nuclear morphologic features caused 

mostly by caspase-3 [11]. Caspase-3 is an executioner caspase activated by an initiator caspase for the 

process of proteolytic cleavage [12, 13].  

The main purpose of the present study was to observe the morphological alterations in liver tissue 

of diabetic rats treated with antioxidant losartan via histopathological and immunohistochemical 

analysis.  

2. Material and metods 

2.1. Ethical approval 

  The experimental protocol and all procedures were carried out in accordance with the standards 

in Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (2011, 8 th Ed.) released by National Research 
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Council  and approved by the Ethical Committee in animal experimentation of Dicle University, 

Diyarbakır, Turkey. 

2.2. Animals and treatment 

Adult male Wistar rats (n:21) were housed in pathogen-free cages under controlled conditions 

(temperature 20°C ± 2°C, humidity 60% ± 10%, 12/12 h light/dark cycle) and with free access to food 

and water. Animals were divided into 3 groups; control group (n=7) with no treatment, Diabetic group 

(n=7) received a single dose of STZ (55mg/kg)(Sigma, USA) dissolved in sodium citrate buffer (0.1M, 

PH 4. 5) and administered by intraperitoneal injection, Diabetic and losartan treated group(n=7).   

Losartan (Sigma-Aldrich, USA) was dissolved in water and given 30 mg/kg body weight per day  via 

oral gavage for 21 days [15, 16]. After fasting of 2 days, blood glucose levels were measured from the 

tail end with the capillary blood glucose meter and a value of 250 mg / dl or above was considered as 

diabetic and included in the experiment. At the end of the experimental period animals were sacrificed 

by decapitation. Liver tissues were removed from a portion of the left lobe immediately. 

2.3. Preparation for histopathology 

 Samples were  fixed with neutral buffered formalin solution, dehydrated in a graded series of 

ethanol and  embedded in paraffin wax. Next, 4–6 µm serial sections were cut with a microtome 

(Rotatory Microtome, Leica, RM 2265,   Germany) and mounted on coated slides. The sections were 

stained with Hematoxylin- Eosin stain and observed under light microscope (Zeiss Imager A2, 

Germany). 

2.4. Immunohistochemical staining  

The initial step for the sections was antigen-retrieval process performed in citrate buffer solution 

(pH 6.0) two times: first for 7 min, and then for 5 min in a microwave oven at 700 W. Sections were 

allowed to cool to room temperature for 30 min and washed in distilled water for 5 min twice. 

Endogenous peroxidase activity was blocked in 0.1% hydrogen peroxide for 15 min. Ultra V block 

(Histostain-Plus Kit, Invitrogen, Carlsbad, CA) was applied for 10 min prior to the application of the 

primary antibodies TNF- α (lot# ab1793, Abcam, USA) and caspase-3 (lot# ab208161, Abcam, USA) 

overnight. The secondary antibody (Histostain-Plus Kit, Invitrogen,Carlsbad, CA) was applied for 20 

min. Sections were treated with streptavidin-peroxidase for 20 min. Diaminobenzidine (DAB, 

Invitrogen, Carlsbad) was used as a chromogen. Negative control slides were prepared as mentioned 

above without the primary antibodies. After counterstaining with Mayer Heamatoxylene stain, all 

sections were washed in tap water for 5 min, and in distilled water for 2 × 5 min. Sections were examined 

under light microscope (Zeiss Imager A2, Germany). 

 

3. Results and Discussion 

Histopathological   examinations revealed normal lobular architecture and cell structure in the 

control group.  Vena centralis was in normal appearence and hepatocytes were radiating from the vein 

(Fig. 1a). 
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In diabetic group, dilatation and congestion in vena centralis and inflammatory cell infiltration 

around the vena centralis were seen. Pyknosis in hepatocyte nuclei, vacuolar structures in cytoplasm, 

and sinusoidal structures in some areas were observed (Fig. 1b). In another section, increased cell 

infiltration in the portal area and hyperplasia in the bile duct cells were observed. Vacuolar structures 

were seen (Fig. 1c). 

In the diabetic and losartan treated group; the size of the vena centralis was normal while the 

sinusoidal structures was still dilated. The nuclei showed a slight shrinkage in hepatocytes, a decrease 

in the number of inflammatory cells was observed in the periportal and portal areas (Figure 1d). 

 

b. Immunohistochemical Results 

 

TNF- α expression 

TNF- α expression was negative in kupffer cells between hepatocytes, while TNF- α showed a 

positive reaction in hepatocyte nuclei (Figure 2a).  

In the diabetes group; there was an increase in TNF-α expression in inflammatory cells in 

periportal and portal areas and also an increase in TNF-α expression in liver kupffer cells and some 

stromal cells (Figure 2b).  

In the diabetic group treated with losartan; TNF-α expression was positive in some inflammatory 

cells and Kupffer cells in the periportal area. TNF-α reaction was positive in kupffer cells between 

hepatocytes and TNF-α expression was also positive in cell membranes (Figure 2c). 

 

Caspase-3 expression 

In the control group caspase-3 immunostaining observations, hepatocyte cells, kupffer cells and 

vascular endothelial cells were negative (Figure 3a).  

In diabetic group, the expression of caspase- 3 in hepatocyte cell membranes and kupffer cells 

was positive (Figure 3b). 

 Diabetic group treated with losartan, showed mild caspase-3 expression in hepatocyte 

membranes but, positive in kupffer cells (Figure 3c). 
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Figure 1a. Control group, normal lobular architecture and cell structure, Vena centralis and 

hepatocytes. H-E staining, Bar: 50 µm 

 

 

     
Figure 1b. Diabetic group, dilatation and congestion in the portal area (asteriks), inflammatory cell 

infiltration around the vena centralis(arrow head). Pyknosis in hepatocyte nuclei (arrow), vacuolar  

structures in cytoplasm, and sinusoidal structures. H-E staining, Bar: 50 µm  

Figure 1c. Diabetic group, increased cell infiltration in the portal area (arrow), hyperplasia in the bile 

duct cells(arrowhead), with increased vacuolar structures. H-E staining, Bar: 50 µm 

 

 
 

Figure 1d. Diabetic group treated with losartan, dilated sinusoidal structures, slightly shrinked 

nuclei in hepatocytes (arrow), decrease in the number of inflammatory cells. H-E staining, Bar: 50 µm.  
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Figure 2a. Control group, negative TNF- α expression in kupffer cells (arrowhead), positive 

expression in hepatocyte nuclei. TNF- α immunostaining, Bar: 50 µm. 

 

 
Figure 2b. Diabetic group, an increase in TNF-α expression in inflammatory cells in periportal 

and portal areas (arrow),an increase in TNF-α expression in liver kupffer cells (asteriks)and 

stromal cells. TNF- α immunostaining, Bar: 50 µm. 

 

 

Figure 2c.  Diabetic group treated with losartan, positive TNF-α expression in kupffer cells 

(arrow) in the periportal area. Positive TNF-α expression hepatocyte membranes (arrow), 

positive TNF-α expression in cell membranes. TNF- α immunostaining, Bar: 50µm. 
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Figure 3a. Control group, negative for caspase-3 expression in hepatocytes, kupffer and 

endothelial cells. Caspase-3 immunostaining, Bar: 50 µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3b. Diabetic group, the expression of caspase 3 in hepatocyte cell membranes(arrow) 

and kupffer cells were positive. Caspase-3 immunostaining, Bar: 50 µm. 
 

 
Figure 3c.  Diabetic group treated with losartan, mild caspase-3 expression (arrow) in 

hepatocyte membranes, positive expression in kupffer cells (arrowhead). Caspase-

3 immunostaining, Bar: 50 µm. 
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In this study, the administration of streptozotocin in rats induced a diabetic status-hyperglycemia 

(glucose levels above 250 mg / dl) in the experimental animals in accordance with previously reported 

literature [14]. As reported in previous studies, hyperglycemia in diabetes induces the non-enzymatic 

glycation and oxidation of proteins (e.g., collagen) and lipids, resulting in the accumulation of AGEs in 

diabetic tissues. The result of this accumulation is oxidative stress which is responsible for diabetic 

complications [2, 16].  The major findings of our study as in diabetic group was inflammatory cell 

infiltration   and pyknosis in hepatocytes   and vacuolar structures in cytoplasm and sinusoidal structures, 

support the precise detrimental effect of diabetes on tissues as well.  

 In this respect, evidence for the protective effect of antioxidants has been presented in 

experimental, clinical, and epidemiological studies, which have demonstrated that antioxidants might 

be helpful in treating diabetes and its complications [17]. For instance, Tasdemir et al., (2015) revealed 

that losartan as an antioxidant, has protective effects on renal damage in diabetic rats. Another study by 

Jin (2005) reported that losartan increases insulin sensitivity and improves glucose homeostasis in type 

2 diabetes with nephropathy [18]. However, in the study of Yazgan et al., (2015)  anti-diabetic effects 

of  losartan in streptozotocin-induced experimental diabetes was examined and it was reported that 

losartan treatment was not associated with significant changes in liver carbohydrate metabolism [15]. 

Lavoie and Sigmund (2003) suggested that angiotensin II (AngII) receptor blockers (losartan, dose was 

10 mg/kg body mass) regulates blood pressure, electrolyte balance, and fluid homeostasis [19]. 

According to Bataller and Brenner (2005), AngII is the major effector of the cascade and is related to 

organ dysfunction and chronic tissue damage through its profibrotic effects [20]. Almost all of the 

standard RAS components are expressed in the liver, and local RAS activation has been associated with 

liver lesion pathophysiology. In the study of Koh et al., (2013), ischemia/reperfusion exposed livers 

showed apparent broad haemorrhagic necrosis, extensive areas of portal inflammation and moderate 

increase in inflammatory cell infiltration and this histological damage was ameliorated by losartan [5]. 

In the present study histopathological observations supported that losartan relieved the liver tissue 

damage. As we observed in diabetic group treated with losartan that a decrease in the number of 

inflammatory cells at the   liver tissue.  

 

Conclusion 

TNF- α expression was increased in liver tissue parallel to the inflammation arising from diabetes 

and enhanced cytokine release. Inflammation in the liver tissue was reduced with the decrease in 

cytokine activity due to losartan treatment. Apoptotic changes in liver tissue cells occur especially in 

hepatocyte membranes when we examined caspase-3 expression and this situation was significantly 

reduced with losartan treatment. In this sense, we conclude that losartan may be an alternative remedy 

in the treatment of diabetes. 
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Abstract:  

Purpose: Traumatic brain injury (TBI) is a worldwide public problem that increases rate of morbidity 

and mortality around the world. It typically occurs due to external forces acting on brain and causes 

motor, cognitive, or emotional dysfunctions on patients. Early clinical presentations are ATP depletion 

and cell death and in serious cases are seizures and epilepsy. It can range from mild symptoms to coma 

to death. Ionized calcium binding adaptor molecule 1 (Iba1) is a 17 kDa calcium-binding protein used 

as a microglia marker. It is encoded within HLA class III region that was firstly detected as modulator 

of the immune response during macrophage activation. In this study, we aimed to examine the 

expression of Iba1 in experimental traumatic brain injury by immunohistochemical method.  

Methods: Twenty male Sprague-Dawley rats were randomly assigned to control group (n=10) and 

trauma group (n=10). A weight of 300 g was dropped from 1-meter height to create mild trauma. All 

rats were sacrificed and brain tissues were quickly excised. Routine paraffin wax embedding tissue 

protocol was followed. Sections were stained with hematoxylin and eosin and immunostained with Iba1 

antibody.  

Results: In trauma group, neurons with degenerated nuclei and dilated blood vessels were observed. 

Pyknotic vascular endothelial cells and mononuclear cell infiltration around vessels were seen. 

Immunostaining of Iba1 in trauma group showed elevated Iba1 expression in pyramidal neurons, 

vascular endothelial and glial cells. 

Conclusion: We showed that besides microglial cells, Iba1 expression can be used as a marker in order 

to show disruption of blood brain barrier and endothelial degeneration developed by traumatic brain 

injury. 

Keywords: traumatic brain injury, glial cells, iba1, immunohistochemistry 

1. Introduction 

Traumatic brain injury (TBI) is a major public health problem that affects millions of people around 

world at all age. TBI develops when the body is exposed to an external force in the head or body [1]. 

TBI can result in mild symptoms such as consciousness, headache, memory loss but severe form can 

lead to the death [2]. Due to neuropathologic damage and dysfunction, post traumatic inflammation 
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occurs and cytokine are released. Many cellular events such as production of free radical, lipid 

peroxidation, mitochondrial dysfunction and apoptosis take place [3]. 

Ionized calcium-binding adapter molecule 1, also known as allograft inflammatory factor-1 (AIF-

1) or microglial response factor-1 (mrf-1), is a novel calcium-binding protein. It is a 147 amino acid and 

encoded within HLA class III region [4]. It is a macrophage/microglial marker. It regulates actin 

cytoskeleton by binding F-actin and assembling actin filaments into bundles. Iba1expression can be seen 

in many organs such as testis, spleen, lung, kidney and brain [5].  

In this study, we created an experimental rat model of TBI. We aimed to investigate 

histopathological changes and Iba1 expression by immunohistochemistry method in rat brains. 

2. Materials and Methods  

2.1. Animals 

This study was conducted at the Experimental Animals Application and Investigation Center of 

Dicle University. All protocols were approved by local ethics committee. Male Sprague-Dawley rats 

(300–350 g) were kept at room temperature, humidity of %65 and 12h/12h light/dark photoperiod. They 

were fed with standard laboratory chow and had free access to water. Twenty rats were randomly 

assigned to two groups as control group (n:10) and traumatic brain injury group (n:10). 

2.2. Experimental procedure  

Rats were intraperitoneal anesthetized with 5 mg/kg xylazine HCl and 40 mg/kg ketamine HCl. 

A weight of 300 g was dropped from 1-m height to create mild trauma. All animals were sacrificed and 

brain tissues were quickly excised. 

2.3. Histopathological preparation 

Brain tissues were fixed with zinc-formalin solution (catalog no: Z2902, Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, US). Routine paraffin embedding tissue protocol was followed. 4-6 µm sections were cut 

from paraffin blocks. Deparaffinized within xylene for 2x30 minutes, sections were brought to distilled 

water. Some of the sections were stained with routine Hematoxylin and Eosin, the rest were soaked in 

PBS for 3x5 minutes for immune staining. 

2.4. Histopathological preparation 

Sections were brought to distilled water. Hydrogen peroxide solution (catalog no: TA-015-HP, 

ThermoFischer, Fremont, CA, USA) were dropped on sections for 20 minutes. After Ultra V Block 

(catalog no: TA-015-UB, ThermoFischer, Fremont, CA, USA) treatment to sections for 8 minutes, they 

were incubated with primary antibody anti-IBA1 (catalog no: ab153696, Abcam, Cambridge, USA; 

dilution rate:1/1000) at +4oC overnight. Biotinylated secondary antibody (catalog no:TP-015-BN, 

ThermoFischer, Fremont, CA, USA) was applied for 14 minutes. Streptavidin-peroxidase (catalog 

no:TS-015-HR, ThermoFischer, Fremont, CA, USA) was dropped onto sections for 15 minutes. DAB 

(catalog no: TA-001-HCX, ThermoFischer, Fremont, CA, USA) was used as chromogen and reaction 

was stopped by PBS. Brain sections were counter stained with Harris hematoxylin and mounted with 
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entellan (catalog no:107961, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, United States). Slides were analyzed with 

Zeiss Imager A2 and photomicrographed. 

3. Results 

3.1. Histopathological Results 

In the control group:  granular and pyramidal cells were regularly organized. Blood vessels were 

normal (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. A normal view of brain section of control group. Hematoxylin-Eosin staining. Bar: 500 μm. 

 

Trauma group: nuclei of some neurons were degenerated and their cytoplasm included vacuoles. 

Dilated blood vessels, pyknotic vascular endothelial cells and mononuclear cell infiltration around 

vessels were observed (Figure 2). 
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Figure 2. Section of trauma group. Vasodilation, pyknosis (arrows) in vascular endothelial cells and neurons with 

degenerated nuclei (arrow heads). Hematoxylin-Eosin staining. Bar: 500 μm. 

3.2. Immunohistochemical Results 

 Control group: light Iba1 expression was observed in the cytoplasm of some degenerated cells. (Figure 

3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Iba1 expression in cytoplasm of some degenerated cells (arrows). Iba1 immunostaining Bar: 500 μm. 

 

Trauma group: Iba1 expression was increased in pyramidal neurons and vascular endothelial cells. The 

expression also was positive in glial cells (Figure 4). 

 

 

Figure 4. Elevated Iba1 expression in pyramidal neurons (arrow heads) and vascular endothelial cell, positive expression in 

glial cells (arrows). Iba1 immunostaining. Iba1 immunostaining. Bar: 500 μm. 
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4. Discussion  

Traumatic brain injury (TBI) is a cause of death and disability around world. It can persist with 

mild signs and severe cases lead to neuropathologic damage and dysfunction [6]. Blood brain barrier is 

damaged and many cellular events such as inflammation and disruption of the vascular wall take place 

in brain due to TBI [7]. 

Ionized calcium-binding adapter molecule 1 is a 147 amino acid protein that binds calcium and 

encoded within HLA class III region.  Organs like testis, spleen, lung, kidney and brain expressed Iba1 

protein [8]. It is used as marker for specifically microglial cells in brain. Utans et al (1995) first 

discovered Iba1 in rat model of chronic allograft and expressed in response to IFN-y in macrophages 

and neutrophil (9) however its function was not fully understood. There are many studies showing 

microglia express high level of Iba1 during nerve injury and ischemia (8). Autieri et al (2000) found that 

arterial injury increased Iba1 expression in vascular smoot muscle.  Tian et al (2009) stated that Iba1 

play role in regulation of endothelial cells, macrophages, and vascular smooth muscle cells. 

In our study, we examined expression of Iba1 in a rat model of traumatic brain injury. Brain 

section of trauma group showed neurons with degenerated nuclei and vasodilation, pyknotic vascular 

endothelial cells and mononuclear cell infiltration around vessels (Figure 2). Immunohistochemistry 

results of trauma group revealed that Iba1 expression was increased in pyramidal neurons and vascular 

endothelial cells. The expression also was positive in glial cells. 

5. Conclusion  

We conclude that Iba1 expression was increased due to inflammatory molecules in traumatic brain 

injury. We suggest that besides microglial cells, Iba1 expression can be used as a marker in order to 

show disruption of blood brain barrier and endothelial degeneration developed by traumatic brain injury. 

References  

[1] Heegaard W, Biros M. “Traumatic brain injury: Review”. Emerg Med Clin North Am, 25(3):655-78, 

2007. 

[2] Galgano M, Toshkezi G, Qiu X, Russell T, Chin L, Zhao LR. “Traumatic Brain Injury: Current 

Treatment Strategies and Future Endeavors”. Cell Transplant, 26(7):1118–1130, 2007. 

[3] Bergold, P.J. “Treatment of traumatic brain injury with anti-inflammatory drugs.” Exp Neurol, 275, 

3:367-380,2006. 

[4] Köhler C. “Allograft inflammatory factor-1/Ionized calcium-binding adapter molecule 1 is specifically 

expressed by most subpopulations of macrophages and spermatids in testis.” Cell Tissue 

Res;330(2):291-302, 2007. 

[5] Ohsawa K, Imai Y, Sasaki Y, Kohsaka S. “Microglia/macrophage-specific protein Iba1 binds to 

fimbrin and enhances its actin-bundling activity.” J Neurochem, 88(4):844-56,2004. 

Oral Presentation / Full Text 606



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

 

[6] Mckee AC, Daneshvar DH. “The neuropathology of traumatic brain injury.” Handb Clin 

Neurol;127:45–66, 2015. 

[7] Lucas, S. M., Rothwell, N. J., and Gibson, R. M. “The role of inflammation in CNS injury and 

disease.” BJP, 2006;147 (Suppl 1), S232-40, 2006. 

[8] Deininger MH, Meyermann R, Schluesener HJ. "The allograft inflammatory factor-1 family of 

proteins". FEBS Lett, 514 (2–3): 115–21, 2002. 

[9] Utans U, Arceci RJ, Yamashita Y, Russell ME. "Cloning and characterization of allograft 

inflammatory factor-1: a novel macrophage factor identified in rat cardiac allografts with chronic 

rejection" J. Clin. Invest. 95 (6): 2954–62, 1995. 

[10] Autieri MV, Carbone C, Mu A. "Expression of allograft inflammatory factor-1 is a marker of 

activated human vascular smooth muscle cells and arterial injury". Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 

20 (7): 1737–44, 2000. 

[11] Autieri MV, Carbone CM "Overexpression of allograft inflammatory factor-1 promotes proliferation 

of vascular smooth muscle cells by cell cycle deregulation". Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 21 

(9): 1421–6, 2001. 

[12] Tian Y, Jain S, Kelemen SE, Autieri MV. "AIF-1 expression regulates endothelial cell activation, 

signal transduction, and vasculogenesis". Am. J. Physiol., Cell Physiol. 296 (2): C256–66,2009. 

 

Oral Presentation / Full Text 607



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

 

EFFECTS OF ROSMARINIC ACID ON A RAT MODEL OF TESTICULAR 

TORSION/DETORSION: AN IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY 

 

Fırat Aşır1*, Ebru Gökalp-Özkorkmaz1, Engin Deveci1, Gözde Şen1, Hayat Ayaz1, Şehmuz Kaplan1 
1*,1 Dicle University, Faculty of Medicine, Department of Histology& Embryology, Diyarbakır, 

Turkey. 
firatasir@gmail.com 

ebrug76@gmail.com 

engindeveci64@gmail.com 

sengozde92@icloud.com 

ayazhayat44@gmail.com 

poyraaz7221@gmail.com 
* Corresponding author: firatasir@gmail.com 

 

Abstract:  

Purpose: Testicular torsion is a urological condition that results in decreased blood flow to testis. It 

causes serios harm to gonads and may lead to male infertility. Spermatic cord is twisted around 

themselves (ischemia) and detorsion of the cord (reperfusion). During this procure testicular tissue 

undergo many molecular, cellular and histopathological changes. Rosmarinic acid is a biological 

compound with its antiviral, antibacterial, anti-inflammatory and antioxidant properties. In this study, 

we examined the role of Rosmarinic acid on the rat testicular torsion model with immunohistochemical 

study.  

Methods: Twenty-four Wistar rats were randomly assigned into 1 of 3 groups with 8 rats per group; 

control, torsion/detorsion and torsion/detorsion treated with Rosmarinic acid. Ischemia was created by 

twisting of the spermatic cord of left testis with a 720° for 2.5 hours. The ischemia/reperfusion+ 

Rosmarinic acid group orally received the dose of 50 mg/kg 30 minutes before ischemia-reperfusion 

injury. Testis were dissected and routine paraffin wax embedding tissue protocol was followed. Sections 

were stained with hematoxylin and eosin and immunostained with Caspase-3 antibody. 

Results: In torsion group, seminiferous tubule structures were disrupted. Degenerated spermatogenic 

and interstitial cells showed caspase 3 expression. In torsion/detorsion group, degenerated 

spermatogenic cells and Leydig cells showed positive caspase 3 expression. In the Rosmarinic acid 

treated torsion/detorsion group, primary spermatocytes were chromatin-rich with a sign of mitosis, 

however some degenerated cells and Leydig cells still expressing caspase 3, indicating apoptotic stage 

(Figure 8). 

Conclusion: We think that rosmarinic acid can be used to decrease effect of testicular injury. 

Keywords: torsion, detorsion, Rosmarinic acid, rat, histopathology 

 

1. Introduction 

Testicular torsion is a urological complication that leads to testicular injury. In the testicular 

torsion, testis cannot get sufficient blood and ischemia develops. Briefly, ischemia-reperfusion of 

testicular tissue is performed by turning testicular cord around itself. First the cords are twisted and 

ischemia develops. Later, blood flow is allowed to testis by testicular detorsion [1]. During this process, 

reactive oxygen species (ROS) and rate of apoptosis increase. There are many articles that show 

correlation between reperfusion and ROS production depending on testicular oxidative stress [2]. 
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Recent researches have focused on medication with protective properties to treat testicular I/R. 

Rosmarinic acid (RA) is a naturally occurring, water-soluble polyphenolic compound which is derived 

from Rosmarinus officinalis; a species of Lamiaceae family [3,4]. It is mainly known for its antioxidant, 

anti-inflammatory, anti-viral, anti-immunomodulatory properties. There are many studies showing RA 

is beneficial to decrease tissues toxicity [5]. RA exerts its antioxidant effects indirectly by increasing 

the expression of cytoprotective genes, hence influencing several enzymes of the antioxidant system. 

RA has been reported to reduce the oxidative and electrophilic cytotoxicity induced by xanthine oxidase 

(XO) and hydrogen peroxide (H2O2), as well as the intracellular concentration of free oxygen radicals 

[6]. RA has also been shown to increase the production of prostaglandin E2, decrease the production of 

leukotriene B4, IL-6, IL-1 beta, and TNF-α, and inhibit the complement system [7]. 

Caspases are a family of genes important for maintaining homeostasis through regulating cell 

death and inflammation. Caspases are classified according to their functions [8]. One of them is caspase-

3 which is a protein encoded by CASP3 gene. It is an executioner caspase that plays a role in cell 

apoptosis and cleaves caspase 6 and 7 [9]. Apoptosis causes specific changes in cell surface and nuclear 

morphologic features. There are literatures showed that caspase 3 regulates brain development, 

myocardial infarction and embryogenesis and stem cell differentiation [10].  

In this study, we created a testicular torsion/detorsion model of rats. We aimed to investigate 

histopathological changes and the possible curative effects of Rosmarinic acid as an antioxidant on tissue 

morphology via immunohistochemistry. 

2. Materials and Methods 

2.1. Experimental design  

This study was conducted at the Experimental Animals Application and Investigation Center of 

Dicle University. All protocols were approved by local ethics committee. Thirty-two male Wistar rats 

(280-300g) were used for the study and allowed to pellet and tap water ad libitum. The individually 

housed animals were kept in suitable cages under the conditions of 12 h/12 h light/dark cycle, at 

temperatures of 22˚C ± 2˚C with   50–70% humidity. The rats were randomly assigned into 1 of 4 groups 

with 8 rats per group; control, torsion, torsion/detorsion and torsion/detorsion treated with Rosmarinic 

acid. 

2.2. Surgical procedure and Treatment  

 The animals were anesthetized by an intraperitoneal injection of 5 mg/kg xylazine HCl (Rompun, 

Bayer HealthCare AG, Germany) and 40 mg/kg ketamine HCl (Ketalar, Pfizer Inc., USA) and were 

allowed to breathe spontaneously. 

Left testis of control group was excised without torsion for 15 minutes and replaced back into the 

scrotum with orchiopexy. In the torsion and torsion/detorsion groups, ischemia was created by twisting 

of the spermatic cord of left testis with a 720° for 2.5 hours. The left testes were put back into the scrotum 

using 6-0 silk sutures, and the scrotum was closed with wound clips. Rosmarinic acid (catalogue number 

# R4033-50MG, Sigma–Aldrich Inc Chemie GmbH, Taufkirchen, Germany) was intraperitoneal 
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administered to torsion/detorsion group treated with RA in the dose of 50 mg/kg during reperfusion.  At 

the end of experiment, detorsion of all left testis were performed.  

2.3. Histopathological examination 

Dissected left testis was fixed with zinc-formalin solution (catalog no: Z2902, Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, US). Routine paraffin embedding tissue protocol was followed. 4-6 µm sections were cut 

from paraffin blocks. Deparaffinized within xylene for 2x30 minutes, sections were brought to distilled 

water. Some of the sections were stained with routine Hematoxylin and Eosin, the rest were soaked in 

PBS for 3x5 minutes. Hydrogen peroxide solution (catalog no: TA-015-HP, ThermoFischer, Fremont, 

CA, USA) were dropped on sections for 20 minutes. After Ultra V Block (catalog no: TA-015-UB, 

ThermoFischer, Fremont, CA, USA) treatment to sections for 8 minutes, they were incubated with 

primary antibody anti-caspase 3 (catalog no: ab2302, Abcam, Cambridge, USA) overnight at +4oC. 

Biotinylated secondary antibody (catalog no:TP-015-BN, ThermoFischer, Fremont, CA, USA) was 

applied for 14 minutes. Streptavidin-peroxidase (catalog no:TS-015-HR, ThermoFischer, Fremont, CA, 

USA) was dropped onto sections for 15 minutes. DAB (catalog no: TA-001-HCX, ThermoFischer, 

Fremont, CA, USA) was used as chromogen and reaction was stopped by PBS. Testicular sections were 

counter stained with Harris hematoxylin and mounted with entellan (catalog no:107961, Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO, United States). Slides were analyzed with Zeiss Imager A2 (Germany) and 

photomicrographed. 

3. Results 

3.1. Histopathological Results 

In the control group sections, spermatogenic cells were arranged in order along membrane of 

seminiferous tubules. Sertoli cells and spermatozoa protruded through lumen were normal (Figure. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. A normal view of seminiferous tubules with spermatogenic cells and Sertoli cells. Hematoxylin-Eosin staining. 

Bar: 50 μm. 
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In torsion group, testicular basal membrane was disrupted and thinned. Degenerated 

spermatogenic cells, increased interstitial fibrosis, vacuoles in Leydig cells and mononuclear cell 

infiltration were clear (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 2. A section of torsion group. Elevated interstitial fibrosis (asteriks) and degenerated spermatogenic cells. Some 

Leydig cells with vacuoles. Hematoxylin-Eosin staining. Bar: 50 μm. 

 

In the torsion-detorsion group, basal membrane was thin and degenerated spermatogenic cells alongside 

lumen were increased.  Immature sperm cells, increased interstitial fibrosis and cell infiltration were 

seen (Figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3. Cross section of torsion-detorsion group. Increased interstitial fibrosis (asteriks), thinned basal membrane (arrow) 

and degenerated spermatogenic cells. Hematoxylin-Eosin staining. Bar: 50 μm. 
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In the torsion/detorsion+rosmarinic acid group, basal membrane of seminiferous tubules were 

apparently normal, chromatin-rich primary spermatocytes were in mitosis. Spermatogenesis was 

apparently usual. Sperms were protruding through lumen and structurally normal. Inflammation was 

cleared from interstitial region (Figure 4).  

 

 
Figure 4. A section of torsion/detorsion+rosmarinic acid group. Seminiferous tubules with its spermatogenic cells were seem 

to be normal. Hematoxylin-Eosin staining. Bar: 50 μm. 

3.2. Immunohistochemical Results 

In the control group, caspase 3 expression was negative in spermatogenic and Leydig cells (Figure 5). 

In the torsion group, caspase-3 expression was increased in degenerated spermatogenic and interstitial 

cells (Figure 6). Torsion/detorsion group showed that caspase 3 expression were clearly elevated in 

structurally disrupted spermatogenic cells of seminiferous tubules. Positive expression also can be seen 

in interstitial region (Figure 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5. Cross section of control group with negative caspase-3 expression in seminiferous tubules and Leydig cells. Caspase-

3 immunostaining. Bar: 50 μm. 
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Figure 6. A section of torsion group. Positive caspase-3 expression in seminiferous tubules (arrows) and interstitial cells 

(asteriks). Caspase-3 immunostaining. Bar: 50 μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7. Cross section of torsion/detorsion group. Positive caspase 3 expression in spermatogenic cells of seminiferous tubules 

and Leydig cells (arrows). Caspase-3 immunostaining. Bar: 50 μm. 

 

In torsion/detorsion+rosmarinic acid group, recovery of spermatogenic cells was seen but still 

some degenerated cells showed positive caspase 3 expression. Some Leydig cells also expressed pozitive 

caspase 3 expression (Figure 8). 
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Figure 8. A section of torsion/detorsion+rosmarinic acid group. Some degenerated spermatogenic cells (asteriks) and Leydig 

cells (arrows) showed positive caspase 3 expression. Caspase-3 immunostaining. Bar: 50 μm. 

 

4. Discussion  

Testicular torsion is a urological condition that spermatic cord is twisted and blood supply to testis 

decreases. Early diagnosis is important because if untreated it can cause male infertility. Previous studies 

on rat models show that torsion of spermatic cord reduces spermatogenesis and leading to fertility 

problems. Reestablishment of blood flow may prevent persistent damage to testis [11,12]. 

There are many studies on pharmacological agents in testicular torsion/detorsion model. 

Antonuccio and Prillaman said vitamin E and melatonin can prevent testicular injury from 

ischemia/reperfusion by reducing lipid peroxidation and promoting antioxidant enzymes [13,14]. 

During testicular torsion, damage to testis occurs due to Ca2+ and free radical accumulation.  It was 

reported that Ca channel blockers such as lidocaine was shown to decrease free radicals [15]. Rosmarinic 

acid (RA) is widely used in studies thanks to its antiviral, antibacterial, anti-inflammatory and 

antioxidant properties. It is found in numerous common herbal plants and isolated from herbal balm 

mint plants, including Melissa officinalis, Rosmarinus officinalis, and Prunella vulgaris [16,17]. It 

functions by increasing the expression of the antioxidant system molecules. It also reduces the 

intracellular concentration of free oxygen radicals [6].  Ozturk et al [18] found that RA decreased level 

of oxidative stress induced by ischemia/reperfusion in the kidneys. 

Sotnikova et al [4] reports that RA protected endothelial function and showed the antioxidant properties 

of RA in diabetic vascular dysfunction. Another study showed [19] that RA decreased hepatic injury 

and toxicity due to its antioxidant properties. Tavafi et al [20] stated that RA elevated antioxidant 

enzymes in nephrotoxicity when it was administered.  
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In our study we used RA due to observe its antioxidant features. In torsion group, seminiferous 

tubule structures were disrupted and interstitial fibrosis was increased (Figure 2). Degenerated 

spermatogenic cells and interstitial cells showed caspase 3 expression due to apoptosis (Figure 6). This 

was expected because blood flow wasn’t enough and cells were deprived of ATP. In torsion/detorsion 

group, seminiferous tubule structures were less disrupted (Figure 3) however degenerated 

spermatogenic cells continued to express caspase 3. Some Leydig cells also showed positive caspase 3 

expression (Figure 7). 

In the torsion/detorsion group treated with rosmarinic acid, seminiferous tubules had apparently 

normal basal membrane. Primary spermatocytes were chromatin-rich indicating active mitosis. 

Spermatozoa were seemed to be protruding through lumen and structurally normal (Figure 4). 

Spermatogenic cells were mitotically active but some degenerated cells and Leydig cells were still 

expressing caspase 3, indicating apoptotic stage (Figure 8).  

5. Conclusion  

We speculated that rosmarinic acid induced spermatogenesis, reduced apoptosis and decreased impacts 

of testicular injury with its antioxidant properties.  
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Abstract: 

Purpose: The aim of this study was to determine the testicular inflammation and angiogenic effect of 

diabetes with ADAMTS-8 and SFlt-1 proteins immunohistochemically.   

Metods: Wistar albino male rats (n: 12) were used for the study, Group 1: Control group (n: 6), only 1 

ml i.p. saline injection was performed. Group 2: Diabetes group (n: 6) received a single intraperitoneal 

dose of streptozotocin (STZ) of 60 mg / kg. The glucose value measured above 250 mg / dl was 

considered as diabetic. Under anesthesia, dissection was performed at the lower part of abdomen and 

testicular tissue was removed. Testis tissues were fixed in 10% neutral formalin, followed by the routine 

paraffin protocol and cut with a microtome. Then, primary antibodies (ADAMTS-8, sFlt-1) were applied 

using immunohistochemistry methods and incubated at +4 ˚C overnight. The sections were then 

examined under a light microscope. 

Results: Diabetes group showed that Leydig cells in the intertubular area had vacuolization and 

capillary dilatations in histopathological examinations. sFlt-1 staining of control group showed positive 

expression in capillary endothelium between Leydig chambers of the intertubular area. Sflt-1 expression 

of diabetes group was observed in degenerative spermatic cells and sertoli cells of the basement 

membrane facing tubules. The expression of ADAMTS-8 in control group was positive in Leydig cells 

in the interstitial area of Sertoli cells in seminiferous tubule but, in spermatogenetic cells it was negative. 

In the ADAMTS-8 staining of diabetes group, the expression of ADAMTS-8 was increased in the stromal 

cells and inflammatory cells in the intertubular space.  

Conclusion: SFlt-1 plays a crucial role in angiogenesis as well as in diabetic testes and is marked as a 

precursor for the disruption of vascular structure and blood flow due to degenerative changes. It is 

thought that the distribution of ADAMTS-8 may be a determinant protein in the development of 

extracellular matrix and in damage to testicular tissue of diabetic testis. 

 

Key words: diabetes, testis, ADAMTS-8, sFlt-1, immunohistochemistry  

 

 

 

1. Introduction  

Diabetes mellitus (DM) is a common metabolic disease characterized by increased blood sugar in 

the long term. DM causes complications in various organs of the retina, heart and reproductive system 

in both sexes of humans and animals [1]. Patients with diabetes diagnosed with libido, impotence and 

fertility impairments in sexual function including the decline in fertility [2]. Diabetes also disrupts 

spermatogenesis and reduces sperm count, sperm motility, seminal fluid volume, and testosterone levels 

Oral Presentation / Full Text 617

mailto:seval.kaya@hotmail.com


International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019)  

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

 

[3-5]. Diabetes it is known to cause oxidative stress and damage to cell components with an increase in 

free radical production [6,7]. 

ADAMTSs, a disintegrin and thrombospondin motif metalloproteinase, are found in the M12B 

(adamalysin) subgroup [8]. ADAMTS-8 has cell adhesion, cell fusion, proteolysis and signal 

transduction functions [9]. This protease has been shown to separate proteoglycans such as aggrecan, 

versicane and brevican [10]. Aggregate is the substrate of ADAMTS-8, and ADAMTS-8 is expressed 

in macrophage-rich regions in atherosclerosis [11]. ADAMTS-8 has been reported to inhibit VEGF-

mediated angiogenesis in vitro endothelial cells [12]. The association of diabetes with different types of 

ADAMTS family was investigated and it was reported that ADAMTS-4 and ADAMTS-5 has increased 

in diabetes but decreased with insulin therapy [13]. 

Soluble Fms-Like Tyrosine kinase-1 (sFlt-1), also known as Vascular Endothelial Growth Factor 

Receptor-1, is an endothelial receptor for PlGF and VEGF [14] and is a tyrosine kinase protein with 

anti-angiogenic properties [15]. 

The aim of this study was to demonstrate the testicular inflammation and angiogenic effect of 

diabetes with ADAMTS-8 and sFlt-1 proteins, immunohistochemically. 

2. Materials and Methods 

2.1. Animals and experimental procedure 

Our study was approved by Dicle University Health Sciences Research Center Local Ethics 

Committee. Wistar albino male rats (n:12) weighing 200-250 g were taken from Dicle University 

Experimental Animals Unit. Group 1: Control group (n: 6), only 1 ml i.p. saline injection was performed. 

Group 2: Diabetes group (n: 6), a single dose of streptozotocin (STZ) (60 mg / kg) prepared in 0.1 M 

pH 4.5 citrate buffer was administered intraperitoneally and diabetes was induced (STZ, Sigma Aldrich, 

USA). 72 hours after STZ injection, glucose was measured with a drop of blood taken from the tail vein 

of the rats using a glucometer and glucose value measured above 250 mg / dl was considered as diabetic. 

Rats were anesthetized by intraperitoneal injection of 5 mg / kg xylazine HCl and 40 mg / kg ketamine 

HCl. Dissection of the lower abdomen was performed to remove testicular tissue. 

2.2. Histopathological procedure 

Testicular tissues were fixed with 10% neutral formalin. Routine paraffin tissue follow-up 

protocol was applied. 4-6 µm sections were obtained from paraffin blocks. It was then incubated in 

xylene for 2x30 minutes and the sections were brought to distilled water. Some of the sections were 

stained with routine Hematoxylin and Eosin, and the remain were incubated for 3x5 minutes in PBS for 

immunostaining.  

2.3. Immunohistochemical procedure 

Following the routine paraffin protocol, 4-6 μm sections were cut with a microtome (Leica, 

Germany). Antigen release was carried out twice (5 min and 3 min) in citrate buffer solution (pH: 6.0) 

in a 700 W microwave oven. The sections were allowed to cool for 20 minutes at room temperature and 

washed twice with distilled water for 4 minutes. Endogenous peroxidase blockage was performed in a 

10% hydrogen peroxide solution for 7 minutes. The washed samples were incubated in Ultra V block 

(catalog no. TA-015UB, ThermoFischer) for 8 minutes. Blocking solution was removed from the 
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sections and allowed to incubate overnight at +4 ° C with primary antibodies ADAMTS8 (PA5-64274, 

Thermofischer), and sFlt-1 (ab9540, Abcam). After washing the sections in PBS, secondary antibody 

(TP-015-BN, ThermoFischer) was applied for 20 min. The sections were washed in PBS for 2x5 min 

and then exposed to streptavidin-peroxidase (TS-015-HR, ThermoFischer,) for 20 min. Sections washed 

with PBS were allowed to react with DAB (TA-001-HCX, ThermoFischer) chromogen. Counterstaining 

with hematoxylin was applied and after washing, the preparations were closed. Sections were examined 

under a light microscope (Zeiss Imager A2, Germany). 

3. Results 

Table 1.  Glucose values of control and diabetes mellitus groups 

 Control (n=6) Diabetes (n=6) *p 

Glucose 

(mg/dL) ± SD 

95,22±5,34 402,12± 28,72 <0.001 

Values are given as mean ± SD. 

Glucose values of the control and diabetes groups were compared (Table 1). Blood glucose 

concentration was significantly increased in diabetic rats (p <0.001).  

3.1. Histopathological results 

 

In the control group, the basement membrane of the seminiferous tubules was of normal thickness, 

the sperm cells were placed in the tubule towards the apical surface regularly and were normal in 

appearance. Leydig cells in the inter-tubular area showed solitary and regular localization around the 

blood vessels in groups (Figure 1). 
 

 

                    

Figure 1. Control group testis section normal appearence. Hematoxylin & Eosin Bar: 50µm 
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Diabetic group, thickening of basement membrane, degeneration of spermatic cells, pyknosis and 

loss of nuclei in cells towards the surface, deterioration of spermatid formation and degenerative change 

in sertoli cells were observed. Occurrence of vacuolization in Leydig cells in the intertubular area and 

capillary dilatations were observed (Figure 2). 

 

Figure 2. Diabetic group testis section, pyknosis (yellow arrow), degenerative change in sertoli 

cell (red arrow), vacuolization (black arrow) in Leydig cells. Hematoxylin & Eosin Bar: 50µm 

 

3.2. Immunohistochemical results 

Control group revealed positive ADAMTS-8 expression in the seminiferous tubular basement 

membrane. While the expression of ADAMTS-8 was positive in some Leydig cells in the interstitial 

space and in the sertoli cells of the tubules, it was negative in spermatogenetic cells (Figure 3).  
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Figure 3. Control group testis section, positive ADAMTS-8 expression in seminiferous tubule 

basement membrane (yellow arrow), in leydig cells (purple arrow), and negative in spermatogenetic 

cells (red arrow). ADAMTS-8 immuno-staining.  Bar: 50µm 

 

The ADAMTS-8 diabetes group showed increased ADAMTS-8 expression in the tubules 

membrane, also in stromal cells of the intertubuler area and in inflammatory cells. Spermatids 

located in the apical side of sertoli cells in the tubules also showed ADAMTS-8 positive 

reaction (Figure 4).  
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Figure 4. Diabetic group testicular section, increased ADAMTS-8 expression in the membrane 

(yellow arrow), ADAMTS-8 positive reaction in stromal cells and inflammatory cells (blue arrow), and 

spermatids (red arrow). ADAMTS-8 immuno-staining. Bar: 50µm 

 

 

In the control group, negative sFlt-1 expression in the majority of spermatic cells in Seminiferous 

tubules was seen. sFlt-1 positive reaction was observed in immature spermatids towards the surface. 

Capillary endothelium showed positive sFlt-1 expression among the Leydig cells in the intertubular area 

(Figure 5).  
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Figure 5. Control group testis section, immature spermatids (red arrow), capillary endothelium 

(blue arrow). SFlt-1 immunostaining Bar:50µm 

 

In the diabetes group, the expression of sFlt-1 was positive in the degenerative spermatic cells 

and sertoli cells on the tubular side of the basement membrane. In addition, sFlt-1 reaction was evaluated 

as positive in immature spermatids and sperm (Figure 6). 
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Figure 6. Diabetic group testis section, degenerative spermatic cell (green arrow), dilated blood 

vessels endothelial cell (yellow arrow). SFlt-1 immuno-staining Bar: 50µm 

4. Discussion 

Diabetes is known to cause decreased androgen receptors in rats, impaired hormone synthesis and 

sexual function, as well as abnormalities in such as sperm count, motility and quality, and decreased 

testicular weight [16]. 

The ADAMTS family is an important protein in angiogenesis that is found in the connective tissue 

as aggregates and versicans. Versican is a protein that leads to remodeling of vascular structure. 

ADAMTS-8 protein has an angiogenic inhibitory effect that is found in the structure of extracellular 

matrix in various cancers and that have the ability to suppress tumor gene in tumor proliferation [17]. 

ADAMTS-8 is a large molecule that carries an enzyme that binds to lipoproteins from 

proteoglycans in the extracellular matrix to versican cytokines. It has been reported that ADAMTS-8 

protein may be under the influence of extracellular matrix damage due to diabetes and changes in the 

basement membrane structure [18]. 

Although ADAMTS-8 expression was increased in our study, ADAMTS-8 expression was 

positive in stromal cells and some inflammatory cells in the intertubular space. It is thought that 

inflammation process may be increased with the cytokine activity due to alteration of the vertical 

molecule structure in ADAMTS-8. 

The soluble VEGF receptor, SFlt-1 protein, has been reported to cause dysfunction of endothelial 

cells and decreased angiogenesis in patients with renal insufficiency [19]. 

Irtegun et al. depicted that, VEGF expression in the testicular tissues of the DM group was almost 

undetectable compared to the control group additionally, the decrease in VEGF expression may have 

caused to a decrease in endothelial permeability which may also lead to insufficient angiogenesis [20]. 
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It was seen that due to the diabetic endothelial cell dysfunction, sFlt-1 expression was increased 

in endothelial cells of dilated blood vessels and in interstitial space in the diabetic group and we can 

suggest that sFlt-1 effect was similar to that VEGF reaction. 

 

5. Conclusion 

To sum up, diabetic damage caused degenerative changes in the spermatic cells of the testis with 

sertoli cells and triggered apoptosis-induced inflammation between the tubules and increased vascular 

dilatation. It was thought that with the increment in vacuolar structure, steroid secretion has changed in 

Leydig cells and also testosterone secretion was adversely affected.  

As SFlt-1 plays an important role in the regulation of angiogenesis, we suggest that it caused to 

the deterioration of vascular structure and blood flow due to degenerative changes in diabetic testes. 

Finally we conclude that, ADAMTS-8 distribution may be determinant in the development of 

extracellular matrix in diabetic testis and also in the testicular injury due to inflammation. 
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The formation of sex organs and sex is directly related to the origin of primordial germ cells in the 

embryonic period. Y chromosome and SRY are essential in this formation. 

The X chromosome, Y chromosome, and many genes on autosomal chromosomes are another factor 

that affects the development of sex. 

In this study, the genetic and clinical status of two patients with a diagnosis of sex anomaly and as a 

result, 46, XY + mar (Testicular Feminization) chromosome formation were examined. 

In addition, patients were examined for molecular genetics, and a mutation was detected in the gene 

responsible for 5-alpha reductase enzymes. 

In light of the genetic results of the patients, the problems they may encounter, and the clinical picture 

are discussed, and recommendations are presented. 

 

Keywords: Sex anomaly, sexual differentiation disorders, testicular feminization, 5-alpha reductase 
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Cinsel organların ve cinsiyetin oluşması, embriyonik dönemde primordial germ hücrelerinin 

kökenlenmesi ile doğrudan ilişkilidir. Y kromozomu ve SRY bu oluşumda çok önemlidir.  

X kromozomu, Y kromozomu ve otozomal kromozomlar üzerinde bulunan birçok gen cinsiyetin 

gelişimini etkileyen bir diğer faktördür. 

Bu çalışmada cinsiyet anomalisi ön tanısı ile gelen ve sonuç olarak 46,XY+mar (Testiküler 

Feminizasyon) kromozom kuruluşuna sahip iki hastanın genetik ve klinik olarak durumu incelenmiştir. 

Ayrıca hastalar moleküler genetik açısından incelenmiş ve 5-alfa reduktaz enzimlerinden sorumlu 

gende mutasyon tespit edilmiştir. 

Hastaların genetik sonuçları ışığında, karşılaşabilecekleri problemler ve klinik tablo ele alınıp 

öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar sözcükler: Cinsiyet anomalisi, cinsel farklılaşma bozuklukları,  feminizasyon, 5-alfa 

reduktaz 

 
 
 

1. Giriş 

Cinsel organlar embriyolojik dönemde primordial germ hücrelerinden köken alır. Y kromozomu 

ve SRY varlığı cinsiyetin oluşumunda çok büyük rol almaktadır. Primordial germ hücreleri Y 

kromozomu ve SRY varlığında testis yönünde ilerlerken, yokluğunda ise over yönünde gelişir. Erkek 

iç ve dış genital organları oluşumu ise testis oluşumundan sonra buradan salgılanan çeşitli hormonlar 

yardımıyla olur. Bu hormonların bulunmayışı kadın genital yapısı oluşumuna neden olur [1]. 
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 X kromozomu, Y kromozomu ve otozomal kromozomlar üzerinde bulunan birçok gen 

cinsiyetin gelişimini etkileyen bir diğer faktördür. Bu genlerdeki bozukluklar farklı klinik yapılarda 

cinsel farklılaşma bozukluklarına yol açmaktadır [2]. 

Cinsel farklılaşma bozukluğundan şüphelenildiği durumlarda pedigri, fiziki muayene, hastanın 

kromozom analizi ve detaylı moleküler testlerin yapılması gerekmektedir. 

Testiküler Feminizasyon (TF) Sendromu, ayrıntılı olarak ilk kez 1953 yılında Morris tarafından 

tarif edilmiştir. Bu sendroma aynı zamanda Morris Sendromu da denilmektedir [3]. 

Testiküler feminizasyon androjen reseptör bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır. Tanı, 

pubertal dönem sonrasında amenore varlığı, testis mevcudiyetli inguinal herni ve kadın fenotipine 

rağmen 46,XY kromozom kuruluşunun tespit edilmesi ile konulabilir [4]. 

Testiküler Feminizasyonun yıllık prevalansı 1/20000 ile 1/60000 arasındadır. Hastaların primer 

şikayeti adet görememedir. Fenotip olarak iyi gelişmiş meme dokusu, hipertrofik klitoris ve labium 

majuslar olmasına rağmen, kısa ve kör vajene sahiptirler [5]. 

Dihidrotestosteron (DHT) periferik dokularda testosterondan 5-alfa redüktaz enzimiyle 

oluşmaktadır. Erkek dış genitalyasının gelişiminde anahtar role sahiptir [6]. 

 

2. Yöntem 

Bölümümüze çocuk sağlığı kliniğinden cinsel farklılaşma bozuklukları, ambigious genitale 

labio skrotal füzyon defekti ön tanısı ile refere edilen hastanın ilk klinik bulguları değerlendirilmiştir. 

3,5 aylık hastanın pedigrisi ve diğer bilgileri alındıktan sonra hastanın Testiküler Feminizasyon tanılı 

bir ablasının olduğu tespit edilmiştir. Periferik kanı alınan hastaya in vitro lenfosit kültür yöntemi ile 

sitogenetik inceleme yapılmıştır. Bantlanan ve boyanan metafaz plaklarına karyotipleme işlemi 

yapılmıştır. Buna ek olarak moleküler düzeyde 5-alfa reduktaz enzim düzeyi için materyal alınmıştır. 

 

3. Bulgular 

Yapılan sitogenetik incelemeler sonucunda hastanın 46,XY+mar (Testiküler Feminizasyon) 

kromozom kuruluşuna sahip olduğu tespit edilmiştir.  

 Buna ek olarak hastada menşei bilinmeyen bir marker kromozomu tespit edilmiş ve bu 

durumun kökeninin değerlendirilmesi için hastanın anne ve babasına da kromozom analizi yapılmıştır. 

Marker kromozomunun baba kökenli olduğu tespit edilmiş ve bu bilgi babanın karyotip analizi ile 

teyit edilmiştir. 

Moleküler incelemesi yapılan hastanın 5 alfa reduktaz Tip 2 enzim fonksiyonu ile ilişkili 

SRD5A2 geninde homozigot mutasyon tespit edilmiştir. Bu durumun kendisi gibi TF olan ablasında 

da mevcut olduğu görülmüştür. 
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Şekil 1. Hastanın ve ebeveynlerinin karyotip sonuçları. 

4. Sonuç 

TF hastalarında ambigious genitalya, sex karakter bozuklukları, post-pubertede abdominal 

inguinal herni, primer amenore ya da infertilite sık görülen şikayetlerdendir. Hastalar normal vücut 

yapılarında; meme gelişmesi normal, labia minörler biraz küçük, vagina kör ve cep halinde, uterus ya 

da tuba uterina ise yoktur. Primer amenore ve sterilite öyküsü ile karekterize bu hastalarda, gonadlar 

atrofik durumdaki testislerdir. 

Gerek kromozom kuruluşundaki anomaly, gerekse moleküler düzeydeki mutasyon bu hastalarda 

birçok problem neden olmaktadır. Atrofik olan ve kanala inmemiş testis dokusunun tümör yapsına 

dönmesi bunun başında gelemktedir. Atrofik testislerin cerrahi müdahele ile alınma zorunluluğu 

pubertal dönemde karşılaşılan sorunlardan biridir. 

Bu hastalarda mevcut durumdaki kısa ve/veya kör vajen cinsel yaşamlarını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Ayrıca sahip oldukları kromozom kuruluşu post pubertal evrede psikolojik olarak 

disforiye neden olabilmektedir. 

Genetik danışmaya ek olarak bu hastaların endokrin, kadın doğum ve psikiyatri bölümleri 

tarafından takibinin yapılması tavsiye edilen bir diğer husustur. 
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Acetamiprid, a selective agonist of nicotinic acetylcholine receptors, is one of the most widely used 

neonicotinoids. There is limited data about toxicity of acetamiprid on male reproductive system. 

Therefore, the study aimed to investigate the reproductive toxic potential of acetamiprid in male rats 

orally treated with acetamiprid with low (12.5 mg/kg), medium (25 mg/kg) or high dose (35 mg/kg) for 

90 days. According to our results, the sperm amounts decreased in dose dependent manner. The 

histological examinations revealed that acetamiprid induced significantly apoptosis in medium and 

high dose groups and the proliferation index dramatically decreased in high dose group. In 

conclusion, acetamiprid caused toxicity on male reproductive system in the high dose. The mechanism 

of the toxic effect may associate with apoptosis. 

Key words: Acetamiprid; Male reproductive system; Apoptosis 
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Özet: En yaygın kullanılan neonikotinoidlerden asetamiprid nikotinik asetilkolin reseptörlerinin 

selektif agonistidir.  Erkek üreme sistemi üzerine asetamipridin toksisitesi hakkındaki veriler sınırlıdır. 

Bu nedenle, 90 gün süresince erkek sıçanlara düşük (12.5 mg/kg), orta (25 mg/kg) ve yüksek (35 

mg/kg) dozlarda oral uygulanan asetamipridin üreme sistemi üzerine etkileri histolojik olarak 

incelendi. Sperm sayısında doza bağlı azalma tespit edildi. Histolojik incelemede, orta ve yüksek doz 

gruplarında asetamipridin anlamlı düzeyde apoptozu indüklediği ve yüksek doz grubunda 

proliferasyon indeksinin belirgin şekilde azaldığı gözlendi. Elde edilen veriler neticesinde; 

asetamipridin erkek üreme sistemi üzerinde yüksek dozda apoptoz indüklü toksisiteye neden 

olabileceği gözlenmiştir.  

Anahtar sözcükler: Asetamiprid; Erkek üreme sistemi; Apoptoz  

1. Giriş 

Neonikotinoidler, selektif nikotinik asetilkolin reseptörü (nAChR) agonisti yeni nesil insektisit 

grubudur [1]. Neonikotinoid grubu insektisitlerden asetamiprid çeşitli böceklere karşı tarımsal ve evsel 

amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadır [2,3].  Asetamipridin çevre ve insan sağlığı için potansiyel 

risk oluşturabileceği bildirilmiştir [4,5].  

Asetamiprid oral alım sonrası kolay emilir, karaciğer, böbrek, adrenal ve tiroid bezlerinde 

yüksek konsantrasyonda bulunur [6]. Bazı araştırmacılar, asetamipridin, deneysel modellerde sinir, 

solunum ve bağışıklık sistemleri dahil olmak üzere çeşitli organ sistemlerinde toksik etkilere neden 

olduğunu göstermiştir [7,8,9]. İnsanlarda da asetamiprid maruziyeti ile akut zehirlenme vakaları 

bildirilmiştir [10,11]. Asetamipridin farklı türlerde üreme toksisitesini indüklediği bildirilmiştir 
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[12,13]. Kavar'da (İran) yapılan kesitsel epidemiyolojik bir çalışmada, asetamipride maruz kalan 

çiftçilerde sperm sayısının azaldığı gösterilmiştir [14]. 

Tek başına veya kombine halde kullanımının artması asetamiprid toksisitesinin aydınlatılmasını 

daha da önemli hale getirmektedir. Asetamipridin birçok organ ve sistem üzerine toksik etkileri 

gözlenmiş ancak erkek üreme sistemi üzerine toksik etki potansiyeli hakkında henüz yeterli bilgi 

mevcut değildir. Çalışmada, asetamipridin erkek sıçanların üreme fonksiyonu üzerindeki etkilerinin 

histopatolojik değişiklikler ve apoptoz indüksiyonu açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. 

2. Yöntem 

2.1. Hayvan kullanımı  

İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Enstitüsü'nden alınan 250-300 g vücut 

ağırlığına sahip toplam 48 (8-10 haftalık) erkek Sprague-Dawley sıçanın bakımı ve barınması Ulusal 

Sağlık Rehberi Enstitüsü kılavuzuna uygun olarak sağlanmıştır [15]. Çalışma, İstanbul Üniversitesi 

Deney Hayvanları Yerel Etik Komitesi tarafından onaylanmıştır (İUHADYEK; 2016/35). 

2.2. Kullanılan başlıca kimyasal ve malzemeler 

Asetamiprid (%97 saflıkta) Hektaş Ticaret A.Ş. (İstanbul, Türkiye)’den tedarik edilmiş olup 

%0.5’lik metilselüloz (MC) çözeltisi içinde taze günlük hazırlanarak sabit bir sıvı hacminde (4 mL/kg 

vücut ağırlığı) sıçanlara oral yoldan uygulanmıştır. 

Dulbecco’nun Modifiye Eagle Ortamı / Besin Karışımı F-12 (DMEM F12), fetal sığır serumu 

(FBS) ve fosfat tamponlu tuz çözeltisi (PBS) Multicell Wisent (Quebec, Kanada) firmasından satın 

alınmıştır. Prolifere Hücre Çekirdek Antijeni (PCNA), immünohistokimya boyama analiz kiti 

Invitrogen (Carlsbad, Kaliforniya, ABD)’den, terminal deoksinükleotidil transferaz (TdT)  

deoksiuridin trifosfat (dUTP) çentik uçların etiketlenmesi (TUNEL) analizi ApopTag® Plus 

Peroksidaz In Situ Apoptoz Kiti (ApopTag Plus, In Situ Apoptosis Detection Kit, S7101) Millipore 

(Burlington, Massachusetts, ABD)’den alınmış, diğer tüm kimyasallar ise Merck Millipore (Münih, 

Almanya) ve Sigma Aldrich (Münih, Almanya) firmalarından satın alınmıştır.  

Plastik malzemeler Eppendorf (Nijmegen, Hollanda) ve Nest Biyoteknoloji (Münih, Almanya), 

polietilen kaplı mikroskop lam ve lamelleri Thermo Scientific (Münih, Almanya), mikrotom bıçakları 

(Cologne, Almanya) MTS Medikal (Bursa, Türkiye) firmasından tedarik edilmiştir.  

2.3. Deney dizaynı 

Sıçanlarda 90 gün süre ile tekrarlanan doz oral toksisite çalışması 408 no’lu Ekonomik 

Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 

kılavuzuna göre tasarlandı [16] ve asetamiprid oral dozları 12.5, 25 ve 35 mg/kg olarak tanımlandı. 

Kontrol grubuna sadece taşıyıcı (%0.5 MC) verildi. Doksanıncı günün sonunda, denekler çok kısa süre 
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inhalasyon anestezisi ile sakrifiye edildi. Testisler ve epididim alındı ve epididimden spermler 

toplandı. Sağ testis yeterli miktarda %10 nötral tamponlu formalin içinde histolojik inceleme yapılana 

kadar oda sıcaklığında saklandı.   

2.4. Vücut ve testis ağırlığı değişimi  

Hayvanlar maruziyet süresince rutin kontrol edildi. Vücut ve testis ağırlıkları ABD Çevre 

Koruma Ajansı kılavuzuna göre tartıldı [17]. Somatik indeks Nelli ve ark. tarafından belirtilen formüle 

göre hesaplandı [18]. 

2.5. Epididim sperm sayımı ve morfolojisi 

Sperm toplanması ve sayımı için kaudal epididimisin hazırlanması Öztaş ve ark. tarafından 

bildirilen metoda göre yapıldı  [19]. Thoma lamına yayılan spermler 20X büyütme ile Leica 

mikroskobu (Leica Microsystems Co., Wetzlar, Almanya) altında sayıldı.  

Sperm morfolojisinin değerlendirilmesinde 200 sperm üzerinde, Endüstri Üreme Toksikoloji 

Tartışma Grubu kılavuzuna göre ve Diff-Quick boyama (ADR®, İstanbul, Türkiye) ile yapıldı [20]. 

2.6. Testis dokusunda histolojik inceleme 

Sağ testislerin histolojik incelemesi, Şener ve ark. tarafından bildirilen Hematoksilen ve Eozin 

(H&E) ve Periyodik Asit Schiff (PAS) boyama yöntemiyle gerçekleştirildi [21]. Histolojik skorlama 

Modifiye Johnson Skorlama Metodu ile gerçekleştirildi (Tablo 1) [22]. 

Tablo 1: Modifiye Johnson Skorlama Metodu [22].                 

Skor Histolojik Bulgular 

10 Tam spermatogenez 

9 Hafif bozulan spermatogenez, birçok geç spermatid, organize olmayan epitel 

8 Tübül başına beşden daha az spermatozoa, az sayıda geç spermatid 

7 Spermatozoa yok, geç spermatid yok, birçok erken spermatid 

6 Spermatozoa yok, geç spermatid yok, birkaç erken spermatid 

5 Spermatozoa ve spermatid yok, birçok spermatosit 

4 Spermatozoa ve spermatid yok, birkaç spermatosit 

3 Sadece spermatogonyumlar 

2 Germinal hücreler yok, sadece Sertoli hücreleri 

1 Seminifer epitel yok 

 

2.7. PCNA immünohistokimyası 

PCNA immünohistokimyası ve proliferasyon indeksinin hesaplanması Köroğlu ve ark. 

tarafından bildirilen metotlara [23,24] göre yapıldı. 
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2.8. Apoptoz tespiti 

TUNEL testi, üreticinin kit protokolüne göre küçük değişikliklerle gerçekleştirildi. Yirmi 

seminifer tübül boyanan kesitler içinde incelendi. Apoptotik indeks Köroğlu ve ark. tarafından 

bildirilen yönteme göre hesaplandı [24]. 

2.9. İstatistiksel değerlendirme 

Veriler, çalışılan her değişken için ortalama±standart hata (SEM) olarak ifade edildi. 

İstatistiksel analiz, Statistical Package for Social Sciences (SPSS, v.20, Chicago, IL) kullanılarak 

yapıldı. Gruplar arasındaki farkların istatistiksel anlamlılığı, gruplar arası karşılaştırmalar için post hoc 

Tukey tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile doğrulandı. p <0.1, <0.05, <0.01, <0.005 ve <0.0005 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

3. Bulgular 

3.1. Vücut ve testis ağırlıkları üzerine etki 

Yüksek doz grubunda karaciğer steatozu ve hareket yavaşlığı gözlendi. Ancak, grupların gıda 

tüketiminde herhangi bir farklılık bulunmadı. Doksanıncı günün sonunda vücut ağırlığı kontrol 

grubuna göre, sırasıyla, düşük, orta ve yüksek doz gruplarında %7.64, 11.47 ve 4.70 oranında 

istatistiksel anlamlılık olmaksızın arttı (p ≥0.05). Benzer şekilde, testis ağırlıklarında da (p>0.05) 

kontrol grubuna göre anlamlı bir değişiklik gözlenmedi (Tablo 2).  

Tablo 2: Birinci, 28. ve 90. günde asetamiprid maruziyetinin vücut ağırlığı üzerine etkisi ve 90. 

günde testis ağırlığı. 

 
Kontrol Grubu 

(n:10) 
Düşük Doz Grubu 

(n:11) 
Orta Doz Grubu 

(n:12) 
Yüksek Doz Grubu 

(n:12) 

Vücut Ağırlığı (g)     

1. Gün 307.60 ±1.46 329.43 ±2.65 341.93 ±3.43 326.60 ±2.34 

28. Gün 310.25 ±1.65 326.45 ±2.98 332.74 ±2.76 322.15 ±1.89 

90. Gün 314.18 ±1.60 322.89 ±3.55 336.46 ±3.89 315.82 ±2.59 

Testis Ağırlığı (g) 1.50 ±0.05 1.60 ±0.03 1.55 ±0.02 1.56 ±0.05 

Ortalama ± SEM.  

3.2. Sperm sayısı ve morfolojisi üzerine etki  

Sperm sayısı orta ve yüksek doz gruplarında (p≤0.004) kontrol grubuna göre anlamlı azaldı 

(Tablo 3). Ancak normal ve anomalili sperm sayılarında maruziyet grupları arasında anlamlı bir 

farklılık gözlenmedi. Anomalili sperm morfolojisi değerlendirmelerinde yüksek doz grubunda, 

düzleşmiş başlı spermde anlamlı artış gözlendi (p=0.046). 
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Tablo 3: Düşük, orta ve yüksek doz asetamiprid maruziyetinde sperm morfolojisi ve sayısı. 

 Sperm Sayısı (x106/mL)                                        

 
Kontrol Grubu        Düşük Doz Grubu          Orta Doz Grubu    Yüksek Doz Grubu 

(n:10)                   (n:11)                           (n:12)                        (n:12) 

Sperm Sayısı 12.1 ±0.4               11.4 ±0.7                    9.5 ±0.5**                  8.6 ±0.4*** 

 Sperm Morfolojisi (200 sperm) 

 
Kontrol Grubu 

(n:10) 

Düşük Doz Grubu 

(n:11) 

Orta Doz Grubu 

(n:12) 

Yüksek Doz Grubu 

(n:12) 

 Normal sperm sayısı (Ortalama ±SEM) 

Normal 173.2 ±3.8 174.0 ±7.5 178.0 ±3.5 163.6 ±10.0 
 Anomalili sperm sayısı (Ortalama ±SEM) 

Başsız sperm 7.3 ±0.7 5.3 ±1.7 5.0 ±1.3 10.6 ±2.7 

Kuyruksuz baş 13.1 ±0.7 13.6 ±1.7 10.3 ±1.3 15.8 ±2.7 

Düzleşmiş baş 1.5 ±0.3 1.5 ±0.3 1.2 ±0.2 3.6 ±1.2* 

İğne uçlu baş 0.1 ±0.1 0.3 ±0.2 0.3 ±0.1 0.3 ±0.2 

Kırık boyun 2.6 ±0.3 2.7 ±0.8 2.7 ±0.6 3.7 ±0.7 

Kırık kuyruk 1.1 ±0.2 1.2 ±0.6 1.4 ±0.5 1.1 ±0.3 

Kıvrık kuyruk 0.7 ±0.2 1.2 ±0.4 0.9 ±0.6 0.9 ±0.3 

Çoklu anomali 0.3 ±0.1 0.3 ±0.1 0.3 ±0.1 0.4 ±0.2 

Anomalili toplam 

sperm sayısı 
26.8 ±3.9 26.0 ±7.5 22.0 ±3.5 36.4 ±10.0 

Anomalili sperm 

yüzdesi (%) 
13.4 ±2.0 13.0 ±3.8 11.0 ±1.7 18.2 ±5.0 

Normal sperm yüzdesi 

(%) 
86.6 ±2.0 87.0 ±3.8 89.0 ±1.7 81.8 ±5.0 

 Ortalama ± SEM. *p<0.05, **p<0.005, ***p<0.0005. 

 

3.3. Testisler üzerine histolojik etki   

Kontrol grubunda düzenli spermatojenik hücrelerle birlikte normal testiküler morfoloji ve 

düzenli bazal membranlı seminifer tübüller gözlendi. Düşük doz grubunda (skor 7.6), bazı tübüllerin 

germinal epitelinde vakuol oluşumu gözlendi. Bu grupta aynı zamanda düzenli bazal membran 

gözlendi. Orta doz grubunda (skor 7.9), tübül lümenlerinin çoğunda olgunlaşmamış hücre gözlendi. 

Yüksek doz grubunda seminifer tübüllerin çoğunda spermatojenik germ hücrelerinin, vakuol oluşumlu 

hasarlı spermatojenik hücrelerin ve lümende olgunlaşmamış hücre döküntülerinin sayısında azalma 

gözlendi (skor 8.1). Orta ve yüksek doz gruplarında düzensiz ve dalgalı bazal membran gözlendi 

(Şekil 1 ve 2). Seminifer tübül skoru, tüm uygulama gruplarında (p≤0.01) kontrol grubuna göre 

anlamlı olarak azalma gözlendi (Tablo 5). 

 

Oral Presentation / Full Text 637



International Health Sciences Conference (IHSC 2019)  

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

 

Şekil 1: Maruziyet gruplarının ışık mikroskobundaki görüntüleri. 

 (A) Kontrol grubunda düzenli seminifer tübülleri olan normal testis morfolojisi; (B) düşük doz grubunda 

düzenli germinal epiteli olan normal seminifer tübüller (n) ve vakuol oluşumu (ok); (C) orta doz grubunda bazı 

seminifer tübüllerin lümeninde olgunlaşmamış hücreler ve düzenli seminifer tübüller (n); (D) yüksek doz 

grubunda bazı seminifer tübüllerin lümeninde olgunlaşmamış hücreler (*) ve germinal epitelde vakuol oluşumu 

(ok) gözlenmektedir. 
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Şekil 2: PAS boyama ile gösterimi.  

Deney gruplarına ait temsili fotomikrograflar. Kontrol (A) ve düşük doz (B) gruplarında seminifer 

tübüllerde düzenli morfolojide PAS pozitif reaksiyon gösteren bazal membran yapısı, orta doz (C) ve yüksek doz 

(D) gruplarında bazı seminifer tübüllerde düzensiz görülen bazal membran (ok) yapısı görülmektedir.  

 

Tablo 5: Testislerde histopatolojik skorlama, proliferasyon indeksi ve apoptik indeks.  

   

 

Kontrol Grubu 

(n:10) 

Düşük Doz Grubu 

(n:11) 

Orta Doz Grubu 

(n:12) 

Yüksek Doz Grubu 

(n:12) 

Seminifer tübül skorlama 9.8 8.1## 7.9## 7.6## 

Proliferation indeksi 42.0 37.1## 30.5## 24.8## 

Apoptotik indeks (%) 0 10.6 26.3# 57.5## 

*p<0.05, #p<0.1, ##p<0.01 

 

Tüm grupların seminifer tüplerinde PCNA-pozitif hücreler koyu kahverengi olarak gözlendi 

(Şekil 3). Tüm uygulama gruplarında proliferasyon indeksi kontrol grubuna göre anlamlı (p≤0.01) 

olarak azaldı (Tablo 5). 
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Şekil 3: PCNA pozitif hücreleri gösteren temsili fotomikrografları. 

 (A) Kontrol ve (B) düşük doz gruplarında seminifer tübüllerde çok sayıda PCNA pozitif hücre 

gözlenirken, (C) orta doz grubunda orta düzeyde ve (D) yüksek doz grubunda ciddi düzeyde azalmış PCNA 

pozitif hücre görülmektedir.  

Tüm grupların seminifer tübüllerindeki TUNEL pozitif hücreleri koyu kahverengi olarak 

gözlendi (Şekil 4). Apoptotik indeks, kontrol grubuna göre orta (p<0.1) ve yüksek doz gruplarında 

(p≤0.01) anlamlı olarak arttı (Tablo 5). 
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Şekil 4: TUNEL+ hücreleri gösteren temsili fotomikrograflar.  

(A) Kontrol ve (B) düşük doz gruplarının seminifer tübüllerinde az sayıda TUNEL+ hücre, (C) orta ve (D) 

yüksek doz gruplarında ise seminifer tübüllerde artmış TUNEL+ hücreler görülmektedir.  

4. Sonuç 

Üreme sistemi üzerinde yaygın olarak kullanılan asetamipridin toksik etkilerini belirlemek için 

sperm morfolojisi, apoptoz, beden değişiklikleri ve testis ağırlıkları değerlendirildi. Bu çalışmada, 

vücut ağırlığı özellikle orta doz grubunda (25 mg/kg) istatistiksel anlamlılık olmaksızın artış gösterdi 

ve uygulama grupları arasında testis ağırlıklarında anlamlı bir değişiklik olmadı. Bununla birlikte, 

Zhang ve ark., 35 gün boyunca oral 30 mg/kg asetamiprid ile muamele edilen Kunming erkek 

farelerinde asetamipridin vücut ve testis ağırlıklarının azaldığı rapor edilmiştir [7]. Devan ve ark.’nın 

yürüttüğü çalışmada 27.5, 55 ve 110 mg / kg dozlarında uygulanan oral asetamiprid maruziyetinde 

Wistar sıçanlarda testis organ ağırlığında azalma ve testis somatik indeksinde ise artış olduğu 

gözlenmiştir.  Diğer taraftan, bu değişikliklerin istatistiksel anlamlılık düzeyinde olmadığı tespit 

edilmiştir. Aynı çalışmada NOAEL değeri ≤55 mg/kg olarak bulundu [8]. 

Rasgele tarafından yapılan bir araştırmaya göre Mus musculus farelere 24 ve 48 saat süre ile 

asetamiprid uygulandığında sperm anomalileri 0.62, 1.25 ve 2.50 μg / mL dozlarda artış göstermiştir  

[25]. Bununla birlikte, dört hafta boyunca içme suyuna 0.16 mg / mL ve 0.22 mg / mL asetamiprid 

ilave edilerek maruz bırakılan Albino farelerde asetamipridin seminifer tübül çapı ve kalınlığında 
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değişikliğe neden olduğu gösterilmiştir [26]. Mosbah ve ark. tarafından yürütülen bir çalışmada, 45 

gün boyunca (haftada 5 gün) oral gavaj ile 27 mg/kg asetamiprid uygulanan Wistar sıçanlarında 

asetamipridin vücut ağırlığını artırdığı ve testis ağırlığı, sperm sayısı, sperm hareketliliğinde azalmaya 

yol açtığı bildirilmiştir [27]. Çalışmada da benzer şekilde asetamipridin sperm anormalliklerini 

indüklediği ve sperm konsantrasyonunun doza bağlı azaldığı tespit edildi.  

Apoptoz değişikliklerinin kanser, nörodejeneratif hastalıklar gibi birçok hastalığın 

patolojisinde yer aldığı iyi bilinmektedir [28]. Ayrıca testis üzerinde apoptozu indükleyerek hücre 

hasarına neden olabileceği bildirildi [29]. Çalışmada apoptotik hücrelerin değerlendirilmesi için 

TUNEL hücre sayısı ve apoptotik indeks kullanıldı. Apoptotik hücre içeren seminifer tübüllerin 

sayısının maruziyet gruplarında kontrol grubuna kıyasla daha yüksek olduğu gözlendi. Apoptotik 

indeks seviyeleri düşük, orta ve yüksek doz grupları için sırasıyla 10.6, 26.3 ve 57.5 olarak tespit 

edildi. Histolojik incelemede, maruziyet gruplarının tübüllerinde apoptotik hücrelerin, en çok da 

spermatogonia ve primer spermlerde olduğu gözlendi. Apoptotik hücre sayısı doza bağlı artış gösterdi. 

Seminifer tübül skorlaması ve histolojik inceleme sonuçlarına göre, seminifer tübüllerin bazal 

membranlarının kontrol ve düşük doz maruziyet gruplarında düzenli olduğu tespit edildi. Orta ve 

yüksek doz maruziyet gruplarında, çoğu seminifer tübülde düzensiz ve dalgalı yapı gösteren bazal 

membranların varlığı tespit edildi. Yüksek doz grubunun çoğu seminifer tübülünde, spermatojenik 

germ hücre sayısında azalma ile vakuol oluşumlu ve lüminal olgunlaşmamış hücre döküntülü 

spermatojenik hücreler gözlendi.  

Arka arkaya 45 gün boyunca 27 mg/kg oral asetamiprid uygulanan Wistar sıçanların bir kısmında 

seminifer tübüllerde spermatojenez bozukluğu ve zayıf sperm görülmüştür. Lümende pelletleşmiş 

hücre parçacıklarının varlığı, tübül atrofi, düzensizlik ve seminal epitelde dejeneratif yön gözlenmiştir 

[30]. Bir başka çalışmaya göre, 30, 60 ve 90 gün boyunca 2.3 mg/kg ve 4.6 mg/kg asetamiprid verilen 

İsviçre Albino erkek farelerde seminifer tübüllerdeki spermatogonia ve ödem değişikliklerinin 

dejenerasyonu ve interstisyel alanda kan damarlarının tıkanması rapor edilmiştir [31]. Çalışmamızda, 

PCNA immünohistokimya tekniği ile özellikle yüksek doz maruziyet grubu olmak üzere proliferasyon 

indeksinin doza bağımlı şekilde azaldığı tespit edildi. 

Asetamipridinin, Sprague Dawley sıçanlarındaki erkek üreme sistemine 35 mg/kg dozunda 

potansiyel olarak toksik olduğu bulundu. Toksik etkilerin altında yatan mekanizmalar testislerde 

gözlenen apoptoz ile ilişkilendirilebilir. Elde edilen sonuçlar, tarımsal ilaçlara mesleki ve çevresel 

maruziyete karşı önlemler almanın önemini vurgulamaktadır. Bununla birlikte, üreme toksisitesine 

neden olan asetamipridin moleküler mekanizmalarını anlamak için daha ileri mekanik çalışmalara 

ihtiyaç vardır.  

Bilgilendirme  
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Abstract: Suicide are one of the leading causes of death in the world. Every 

year, nearly one million people die because of suicide. The most common 

method of suicide attempt is known as drug intake. However, sometimes 

patients use different suicide attempts. Every suicide attempts should be 

seriously considered. In this study, we present a different method of suicide 

attempt with orthopedic morbidity: injecting bleach from arm to body. 

 

Key Words: Suicide Attempt, Depression, Arm 
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Özet: İntihar dünyada en sık ölüm nedenleri arasında sayılmaktadır. Her yıl 

bir milyona yakın insan intihar sonucu ölmektedir. En sık intihar girişimi 

yöntemi ilaç alımı olarak bilinmektedir. Bununla beraber bazen farklı intihar 

girişimi yöntemlerini hastalar kullanmaktadır. İntihar girişim yöntemi  ne 

olursa olsun her girişim ciddiyetle ele alınmalıdır. Biz bu çalışmada ortopedik 

morbidite yapılabilen farklı bir intihar girişimi yöntemini sunacağız: koldan 

vücuda çamaşır suyu enjekte etme. 

 

Anahtar Kelimeler: İntihar Girişimi, Depresyon, Kol 

 

Giriş 

Kişinin hayatına son vermesi amacıyla istemli olarak gerçekleştirilen ancak sonu ölümle 

sonuçlanmayan eyleme intihar girişimi denilmektedir. Bu girişimin ölümle sonuçlanması haline ise bu 

duruma intihar denir. İntihar önemli psikiyatrik yönü olan ciddi bir halk sağlığı sorunudur.  

İntihar ve intihar girişimi özellikle psikiyatrik bozukluklarda ciddi bir morbidite ve mortalite 

nedenidir. Her yıl dünyada bir milyon insanın intihar nedeni ile yaşamını yitirdiği bildirilmektedir. 

Psikiyatrik hastalıklar intihar nedenlerinin en önemli nedeni olarak görilmekte ve bununla beraber 

bedensel hastalıklar, maddi, sosyal sorunlar, aile içi sorunlarda intihar ile ilişkili bulunmuştur (Rutz 

2006, Fawcett ve Shaughnessy 1989). Japonya'da 2964 suisit olgusu incelenmiş; ölenlerde %90’nın 

üzerinde bir psikiyatrik rahatsızlık tanısı olduğu görülmüş. Bu hastalıklar; major depresyon, diğer 

duygudurum bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, bunama, uyku bozukluğu, uyum 

bozukluğu, kişilik bozuklukları, yeme bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, madde kullanım 

bozukluğu olarak sıralabilir (Takizawa 2012). 

İnsanlar sık kullandığı intihar yöntemleri zehirlenme, ateşli silah kullanma ve ası olarak sayılabilir 

(Sayıl ve Devrimci Özgüven 2002). Bu bildiride borderline kişilik özellikleri bulunan bir depresyon 

hastasını bilindiği kadarıyla daha önce literatürde yer almayan ortopedik morbidite yapabilen farklı bir 

intihar girişimi yöntemini sunacağız: koldan vücuda çamaşır suyu enjekte etme. 

Olgu 

22 yaşında, boşanmış, çocuğu olmayan bayan hasta. Polikliniğimize yaşamak istememe, moral 

bozukluğu, evden kaçma, ağlama şikayetleri ile başvurdu. Hastanın anamnezinde iki yıl önce evlendiği 
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bir yıl evli kaldığı, eşi ile olan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı ifade edildi. Evli kaldığı süre 

içinde iki defa evden kaçmış. Evliliğin başından beri yorgunluk, bitkin hissetme, hayattan zevk almama, 

iştahsızlık, kendini suçlama, duvarlar üstüne geliyormuş gibi hissetme, moralinin kötü olduğu, kendini 

öldürme isteğini olan hastanın boşandıktan sonra anne-baba evinde de bu şikayetlerinin devam ettiği 

bununla beraber kulağına annen seni öldürecek diye sesler geldiği, annesinin boğazını sıktığı görüntüler 

gördüğü oluyormuş. Bize başvurduğunda son iki yılda hastanın tekrarlayıcı intihar girişimleri olduğu 

öğrenildi. Bunlardan farklı olanı yaklaşık 1 yıl önce boşandıktan sonra olan damar içine çamaşır suyu 

enjekte etmeye çalışarak intihar girişimi olayıdır. Bu girişim neticesinde çamaşır suyu deri altında 

birikmiş ve kolda geniş kalıcı skarlara neden olmuştur (Resim 1). Bununla beraber ortopedi bölümüne 

hasta kompartman sendromu riski nedeniyle konsulte edildi. Kompartman sendromu lehine hastada bir 

semptoma rastlanmadı.  

 

Resim 1. Çamaşır suyu enjeksiyonu sonrası hastanın kolunda gelişen kalıcı skarlar 

 

Tartışma 

İntihar insanlık tarihi kadar eski olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye’de 2018 yılında 

trafik kazalarında 3368 kişi yaşamını yitirmişken, intihar sonucu 3161 kişi yaşamını kaybetmiştir 

(TUİK, 2018). Trafik kazası sonucu ölen kişi sayına yakın intihar vakası görülmüştür. Bununla beraber 
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dünyada her 4 saniyede bir intihar girişimi olduğu bilinmektedir. İntihar girişimleri en sık psikiyatrik 

hastalıklarla ilişkili gerçekleşmektedir.  

Majör depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni, aklol-madde kullanım bozukluğu, kişilik 

bozuklukları intihar ile ilişkili önemli psikiyatrik hastalıklardır.  

En sık kullanılan intihar yöntemi ilaç alımı yani kimyasal zehirlenmedir. Bununla beraber kadın 

cinsiyette fare zehiri alma, bilek kesme, yüksekten atlama, ası; erkek cinsiyette ise bileklerini

 kesme, fare zehiri içme, ası ve yüksekten atlama en sık kullanılan 

yöntemler olarak sıralanabilir. (Zincir ve ark., 2014). 

Bazı intihar girişimi vakaları ise bazı açılardan diğer yöntemlere göre farklılık arz etmektedir.  

Hocaoğlu (2009); babası silahlı saldırı sonucu ölen ve bu ölüme tanık olan ve olay sonrası 2 yıl üst üste 

babasının ölüm yıldönümü olan günlerde aynı yöntemle intihar girişiminde bulunan erkek hastayı 

yayınlamıştır (Hocaoğlu, 2009). Yine başka bir olguda ise deli bal tüketimi ile intihar girişiminde 

bulunan bir erkek hasta literatürde yer almaktadır (Akıncı, 2015).  

İntihar girişimlerinin hepsi psikiyatri hekimleri tarafınca ciddiyetle alınmalıdır. İntihar sonucu 

ölen insanların çoğunun daha önceden intihar girişiminde bulunduğu veya intihar fikirlerini bir uzmanla 

paylaştığı bilinmelidir. İntihar girişiminin bilinen yöntemlerden farklı olması ciddi olmadığını 

göstermemektedir. Biz bu çalışmada vücuduna çamaşır suyu enjekte ederek farklı bir intihar girişiminde 

bulunan olguyu sunarak bir daha profesyonellerin ilgisini intihar ve ilişkili psikiyatrik hastalıklara 

çekmeyi amaçladık. 
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Abstract:. 

Purpose : Sacral fractures with spinopelvic dissociation are rare, and hard to 

diagnose and treat. They are commonly due to high-energy trauma events, 

with severe neurological injuries in 80% of cases. 

Cases presentation: Falling from height after 3 suicide attempts, 2 of them 

were male and 1 was female. The mean age was 17 years (range 15 to 20 

years). Sacral fractures were classified according to Denis and Roy-Camille 

classifications, and neurologic injuries of cauda equina according to Gibbons 

classification. All patients underwent spinopelvic fixation and decompression.  

Conclusions: Diagnosis of spinopelvic dissociation is frequently overlooked 

due to the severe associated injuries affecting these patients.. Early 

decompression treatment is controversial, but an early lumbopelvic fixation 

is recommended. A correct diagnosis and early treatment can reduce 

morbidity and strongly improve the outcome of these patients. 

 

Key Words: Sacrum, Suicide Attempt, Transverse Lumbopelvic, Fixation, 
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Özet:. 

Amaç: Spinopelvik ayrışmalı sakral kırıklar nadir görülür, tanı koyması ve 

tedavisi zordur. Genellikle yüksek enerjili travma olaylarından kaynaklanır, 

vakaların % 80'inde ciddi nörolojik yaralanmalar eşlik eder. 

Vaka sunumları: 3 suisid girişimi sonrası yüksekten düşme hastanın 2’si 

erkek, 1’i kadındı. Ortalama yaş 17 (dağılım 15-20). Sakrum kırıkları Denis 

ve Roy- Camille sınıflamasına göre sınıflandırıldı. Kauda equina nörolojik 

durumu Gibbons sınıflamasına göre değerlendirildi. Tüm hastalara definitif 

tedavi olarak spinopelvik fiksasyon ve dekompresyon yapıldı. 

Sonuç: Spinopelvik ayrışmanın teşhisi, bu hastaları etkileyen ciddi 

yaralanmalara bağlı olarak sıklıkla göz ardı edilmektedir. Erken 

dekompresyon tedavisi tartışmalıdır, ancak erken bir lumbopelvik fiksasyon 

önerilmektedir. Doğru tanı ve erken tedavi morbiditeyi azaltabilir ve bu 

hastaların sonuçlarını güçlü bir şekilde iyileştirebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sakrum, Suisid, Transvers Lumbopelvik, Fiksasyon  

. 

 

Giriş 

 İnstabil pelvik halka kırıklarının yaklaşık %30-40’ ını sakrum kırıkları oluşturur. Bu kırıklarda 

Denis ve ark. tarafından tanımlanan sakral nöroforamenlerden geçen zone 2 kırıklardır (1).  Sakrum 

kırıklı çıkıkları spinopelvik ayrışma veya susid girişimli atlama kırıkları olarak adlandırılan yüksek 

instabilite durumuyla ilişkilidir (2,3). Bu nadir görülen yaralanma durumu %3-5 oranında sakrum 

kırıklarına neden olan yüksek enerjili kazalardır ( yüksekten düşme ve trafik kazası gibi) (4). Bu 

durumun teşhisi ek yaralanmalar nedeniyle (kafa travması, torakoabdominal travma)  sıklıkla 

gecikebiliyor (5). Roy-Camille ilk olarak 1985 yılında Transvers sakrum kırıklarını  zone 3 kırıkların 

subgrubu olarak tanımladı. sagittal planda kırığın deplasman seviyesine göre subgrupları planladı (6). 

Zone 3 kırıkları sakrum kırıkları içinde en yüksek nörolojik defisit riski olan gruptur (7). Barsak ve 

mesane disfonksiyonu ve S1 motor defisiti olarak tanımlanan CES (Cauda equina sendromu), sakral 

sinir köklerine mekanik basının eşlik ettiği deplase transvers sakrum kırıklarında sıklıkla eşlik eder. Bu 

çalışmada suicid girişimi sonucu deplase transver sakrum kırığıyla beraber nörolojik defisitin eşlik ettiği 

ve spinopelvik fiksasyon ve  dekompresyon uyguladığımız 3 hastalık vaka serisini değerlendirdik. 
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VAKA SERİSİ 

Vaka -1 

Mayıs 2019’ da  Yüksekten düşme sonrasında Dicle üniversitesi acil servisine getirilen 16 yaşında bayan 

hastanın  muayenesinde; bilateral kalkaneus kırığı ve deplase transvers sakrum kırığı teşhisi kondu. ek 

sistemik yaralanma olarak hemopnömotoraks eşlik ediyordu. Hastada idrar gatia inkontinansı, anal 

tonus anal refleks kaybı mevcuttu. Hastaya  travma sonrası 1. günde spinopelvik fiksasyon ve bilateral 

kalkaneus kırığına kapalı redüksiyon K teli ile osteosentez yapıldı (resim 1a-d). 

Vaka-2 

Nisan 2018’ de suicid girişimi sonrası yüksekten düşme nedeniyle Dicle üniversitesi Acil servisine 

getirilen 15 yaşında erkek hastanın ilk getirildiğinde genel durum bozukluğu nedeniyle entübe edildi. 

Çekilen Tüm vücut BT(bilgisayarlı tomografi) incelemesinde deplase transvers sakrum kırığı teşhisi 

kondu, nörolojik durumu hastanın şuuru yerinde olmadığı için değerlendirilemedi.Hastada bilateral 

hemopnömotoraks nedeniyle bilateral göğüs tüpü takıldı. Travma sonrası 14. günde spinopelvik 

fiksasyon ve dekompresyon uygulandı (resim 2a-d). Hastada idrar gaita inkontinansı, sağ alt 

ekstremitede düşük ayak ve quadricepste kas gücü kaybı mevcuttu. postravmatik 8. ay kontrollerinde 

kas güçleri düzelmişti fakat idrar ve gaita inkontinansı devam etmekteydi. 

Vaka-3 

temmuz 2017’ de suicid girişimi sonrası yüksekten düşme nedeniyle Dicle üniversitesi Acil servisine 

getirilen 19 yaşında erkek hastanın ilk değerlendirmesinde transvers sakrum kırığı ve hemopnömotoraks 

teşhisleri konuldu. Nörolojik muayenede sadece perianal bölgede his kaybı mevcuttu. posttravma 1. 

gününde  hastaya spinopelvik fiksasyon ve dekompresyon uygulandı. kontrollerinde his kaybının 

tamamen düzeldiği gözlendi.  

Tartışma 

Biz çalışmamızda suisid girişimi sonrası deplase transvers sakrum kırığı ile birlikte spinopelvik 

instabilite ve CES’nin eşlik ettiği 3 vakalık seride  dekompresyon ve spinopelvikfiksasyonun sonuçlarını 

değerlendirmeyi amaçladık. 

Roy-Camille ve ark. tanımladığı Denis Zone 3 kırıklarının alt tipi olan transver sakrum kırıkları, 

başlangıçta üç tip olarak tanımlanmıştı, sonrasında 4. tipte eklendi (6). Transvers sakrum kırıkları kendi 

içinde yüksek ve düşük diye 2 tipe ayrılır. Yüksek paternli transvers sakrum kırıkları S1-2 kırığının eşlik 

ettiği  3 boyutlu değerlendirmede H-U-T şeklinde olan kırıklı çıkıklardır (8). Düşük transves sakrum  

kırıkları ise sakroilak eklemin inferiorunda yer alan ve stabil olarak kabul edilen kırıklardır (9). 

çalışmamızdaki tüm kırıklar instabil yüksek transvers sakrum kırıklarıydı, bu yüzden tümüne 

stabilizasyon uygulandı. 

Sakral kırıklar vakaların %30’unda atlanabiliyor. Bu nedenle yüksekten düşme, pelvik ve sakral 

bölge ağrıları, sfinkter disfonksiyonu lomber bölge hematomları ve diğer nörolojik defisitlerin eşlik 

ettiği yaralanmalarda  sakrum kırıkları araştırılmalıdır (10). Röntgenografilerde transvers  sakrum kırığı 

atlama olasılığı yüksektir, bu nedenle BT ile değerlendirme yapmak gerekir (11). 

Transvers sakrum kırıklarında cerrahi tedavi ve dekompresyonun zamanlaması hala sorgulanan 

konulardır. Literatürde bu tip yaralanmalarda en iyi cerrahi tedavini spinopelvik fiksasyon olduğu  kabul 

edilmektedir. Kach ve Trend ilk olarak 1994 spinopelvik fiksasyonu tanımlamıştır (12). L4 veya L5 

pedikül vidası ile brlikte S1 ve İlak vida yerleşimi ve rod ile tespiti içeren fiksasyonu floroskopi 
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yardımıyla yapmayı önermişler. Bu teknikte kırığı pas geçen  asetabulum ve lomber omurlara eşit yük 

dağılımını sağlandığı varsayılır ve  böylelikle hastaların   erken mobilizasyona ve yük vermesine  olanak 

sağlar (13). kalıcı nörolojik defisit gelişme riskini azaltmak için fiksasyonla indirek dekompresyon veya 

foraminotomi ve laminektomiyle dekompresyon olay sonrası 24- 72 saat içinde önerilmektedir(12,13). 

Çalışmamızdaki iki hastada olay sonrası 24 saat içinde dekompresyon yapıldı, bir hastaızda genel durum 

bozukluğundan dolayı 14. günde dekompresyon uygulayabildik. ilk iki hastamızda nörolojik durumda 

ciddi düzelme elde ederken geç müdehale ettiğimiz hastada kalıcı nörolojik hasar oluştu. 

Sonuç 

 Spinopelvik instabilitenin eşlik ettiği tranvsvers sakrum kırıklarında erken teşhis ve hızlı uygun 

tedavi yaşam kalitesinin düzelmesine ve nörolojik defisitlerin erken düzelmesini sağlar. Teşhis 

sürecinde transvers  sakrum kırığından şüphelenildiği vakit uygun radyografik değerlendirme ve  BT ile 

teşhis doğrulanır. Bu tip yaralanmalarda posterior spinopelvik fiksasyon ve dekompresyon  altın standart 

endikasyondur. Erken mobilizasyona ve  erken yük vermeye izin vermesi  hayat kalitesinin artmasına  

ve nörolojik defisitlerin hızlı bir şekilde geri dönüşüne imkan sağlar. 
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Resim 1a. pelvis AP grafi 
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Resim 1b. Sagittal kesit BT. transvers sakrum kırığı  

 
Resim 1c. Spinopelvik fiksasyon sonrası Pelvis AP grafi 
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Resim 1d. Spinopelvik fiksasyon sonrası lateral sakrum grafisi 

 
Resim 2a. Sagittal kesit BT. transvers sakrum kırığı 
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Resim 2b. Aksiyel BT de sakrum kırığı  

 
Resim 2c. Spinopelvik fiksasyon sonrası pelvis AP grafi 
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Abstract: The aim of this study was to determine the effect of professional female soccer players to 

the shot hit of anaerobic performance level. In accordance with the designated purpose of the 

screening model was carried out in accordance with the descriptive research method research. The 

universe of study creating a professional women soccer players who played 1. and 2 professional 

league in Turkey; The sample of Turkey Women's Football 1 and 2 was 19.6 ± 2.1 years for the age of 

the average values of the league, 8.9 ± 4.1 years for sporty experience period, 53.3 ± 5.4 kg of body 

weight to height of 164.8 ± 6.4 cm and a total of 62 professional female soccer player who volunteered 

to participate in research. Performance of anaerobic Sargent (1921) using vertical jump test 

developed by Lewis (1974) and Sayers (1999) was determined according to equation. Shots hit level 

Kaya et al. By (1991) were assessed with updated wall test shot. Data was analyzed using SPSS 15.0 

statistical software package for Windows. normality of the data distribution were determined by the 

Kolmogorov-Smirnov normality test. Effect of milk was explained by the charge level of anaerobic 

performance, simple linear regression analysis. Significance level of p<0.01 was considered. The 

average value of professional female soccer players who participated in the study was 41.5 ± 6.8 cm 

for static jump, 46.7 ± 7.6 cm for counter movement jump, 936.3 ± 174.7 watts for the average 

anaerobic power, 3204.7 ± 548.2 watts peak anaerobic power, 6.6 to get hit shot 10 meters away ± 1.7 

score,  for 15 meters from the charge level of 5.3 ± 2.6 points for the level of charge was calculated as 

the dropis 20 meters from 4.2 ± 3.8 points. Professional female soccer players in peak anaerobic 

power of 10 meters from the shot charge level 14.0%, 15 meters from the shot hit level of 23.9% and 

20 meter shot hit level away were also found to significantly announced or an efficiency of 32.3% (p 

<0.01). In addition; professional female soccer player in average anaerobic power of 10 meters from 

the smash hit level 5.9%, respectively, 15 meters from the smash hit levels of the smash hit level of 

13.2%, and 20 meters away in a meaningful way significantly by 18.3% was determined that the 

announced or effects (p <0.01) . As a result; It said that anaerobic performance of professional female 

fsoccer player of the shot hit levels can significantly affect a meaningful way and be an important 

physiological parameter to estimate the level of shot hit. 

 

Keywords: anaerobic performance, shot hit rate, soccer. 
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Özet: Bu araştırmanın amacı profesyonel kadın futbolcularda anaerobik performansın şut isabet 

düzeyine etkisini belirlemekti. Belirlenen amaç doğrultusunda araştırma betimsel araştırma 

yöntemlerinden tarama modeline uygun olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki 

profesyonel kadın futbolcular oluştururken; örneklemini ise Türkiye Kadınlar Futbol 1. ve 2. 

Liglerinden ortalama değerleri yaş için 19.6±2.1 yıl, sportif deneyim süresi için 8.9±4.1 yıl, vücut 

ağırlığı için 53.3±5.4 kg, boy uzunluğu için ise 164.8±6.4 cm olan ve araştırmaya gönüllü olarak 

katılan toplam 62 profesyonel kadın futbolcu oluşturdu. Anaerobik performans Sargent (1921) 

tarafından geliştirilen dikey sıçrama testi kullanılarak Lewis(1974) ve Sayers(1999) eşitliklerine göre 

belirlendi. Şut isabet düzeyi Kayalar ve ark. (1991) tarafından güncellenen şut duvarı testi ile 

değerlendirildi. Veriler Windows için SPSS 15.0 istatistik paket programında çözümlendi. Verilerin 

normallik dağılımı Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi ile belirlendi. Anaerobik performansın şut 

isabet düzeyine etkisi basit doğrusal regresyon analizi ile açıklandı. Anlamlılık düzeyi p<0.01 olarak 

kabul edildi. Araştırmaya katılan profesyonel kadın futbolcuların ortalama değerleri statik sıçrama 

için 41.5±6.8 cm, counter movement sıçrama için 46.7±7.6 cm, ortalama anaerobik güç için 

936.3±174.7 watt, zirve anaerobik güç için 3204.7±548.2 watt, 10 metre uzaklıktaki şut isabet düzeyi 

için 6.6±1.7 puan, 15 metre uzaklıktaki şut isabet düzeyi için 5.3±2.6 puan, 20 metre uzaklıktaki şut 

isabet düzeyi için ise 4.2±3.8 puan olarak hesaplandı. Profesyonel kadın futbolcularda zirve 

anaerobik gücün 10 metre uzaklıktaki şut isabet düzeyini %14.0 oranında, 15 metre uzaklıktaki şut 

isabet düzeyini %23.9 oranında ve 20 metre uzaklıktaki şut isabet düzeyini de %32.3 oranında anlamlı 

bir şekilde açıkladığı veya etkilediği tespit edildi(p<0.01). Buna ek olarak; profesyonel kadın 

futbolcularda ortalama anaerobik gücün 10 metre uzaklıktaki şut isabet düzeyini %5.9 oranında, 15 

metre uzaklıktaki şut isabet düzeyini %13.2 oranında ve 20 metre uzaklıktaki şut isabet düzeyini 

anlamlı bir şekilde %18.3 oranında anlamlı bir şekilde açıkladığı veya etkilediği belirlendi(p<0.01). 

Sonuç olarak; anaerobik performansın profesyonel kadın futbolcuların şut isabet düzeyini belirgin 

ölçüde anlamlı bir şekilde etkileyebileceği ve şut isabet düzeyinin tahmin edilmesinde önemli bir 

fizyolojik parametre olabileceği söylenebilir. 

 

Anahtar sözcükler: anaerobik performans, şut isabet düzeyi, futbol. 

 

 

1. Giriş 

 

Futbol oyunu, teknik, zekâ, ruhsal faktörler ile gelişmiş antropometrik ve fizyolojik değerlere 

ihtiyaç duyan bir spordur. Anatomik uygunluk, fizyolojik güç ve motorik gelişim ile birlikte takımın 
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işbirliğinin, teknik ve taktiğini tamamlayıcı unsurları olarak görülür. Teknik beceri ve yeteneği 

sergilemekte ustalık, sakatlıklara ve yaralanmalara karşı koymak için önemli bir etkendir. Yüksek 

şiddette oynanan günümüz futboluna ayak uydurmak ve başarılı olmak için üstün yapısal uyumluluk 

ve fiziksel güç gerekmektedir[1]. 

Farklı spor branşlarında yer alan yarışmacıların karakteristik yapılarını tanımlayabilmek için 

çok geniş araştırmalar yapılmaktadır. Böylece araştırıcılar üst düzeydeki sporcuların başarılı olmaları 

için gerekli olacak fiziksel, fizyolojik ve psikolojik değerlerini tanımlamaya çalışmaktadırlar. Doğal 

olarak bu durum ferdi sporlara nazaran futbol gibi takım sporlarına katılım popülâsyonlarının 

yüksekliği bu durumu birazcık daha karmaşıklaştırmıştır[2]. 

Modern futbol, oyunda tüm futbolcuların defans ve hücum yapabilme yeteneğine bağlıdır. Bu 

sebeple oyuncuların topa vurma, pas atma, çalım, top sürme ve kafa vurma becerilerinde yüksek 

performans göstermeleri gerekmektedir[3].  

Futbolda, bilim ve spor bilimi etkileşimiyle gerek futbolcuların çalışma şartlarını iyileştirmek 

ve gerekse de seyircilere daha iyi izleme, zevk ve haz duyma imkânı verebilecek gelişmeler 

sağlanmakta olup, futbolun gelişmesine ve daha geniş kitlelere yayılmasına hız kazandırılmaktadır[4]. 

Bu nedenle, futbolcular antrenmanlarda kendi atletik yapılarını optimal düzeyde 

kullanabilmek ve mevkisi ne olursa olsun her alanda oynayabilecek düzeye ulaşmak için 

hazırlanmalıdır. Oyuna ait temel beceriler, antrenmanlar esnasında fazla tekrar edilerek maçlarda etkili 

bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır. Beceri ve taktiksel açıdan antrenmanlar, fiziksel ve fizyolojik 

uyarı sağlayabilmelidir[2]. 

Futbolda topla yapılan teknik olarak ilk planda göze çarpan oyun üstünlüğünü elde 

bulundurmayı sağlayan pas ve oyunun amacı olan şut tekniği taktiksel anlamda iki önemli silahtır[5]. 

Futbolda skoru oluşturan en temel öğe şuttur. Futbolda şut oyun içerisinde uygulanan fiziksel 

beceriler içinde geliştirilmesi en zor, en önemli ve top kontrolü, pas ve top sürme ile birlikte en sık 

kullanılan teknik bir beceri olmaktadır. Bir oyunun sonucunun ve skora etkisinin belirlenmesinde, 

oyunun galibiyeti ya da üstünlük kurulmasında şut en önemli belirleyici şut çekmektir[6,7].  

Maç esnasında şut yüzdesi bir maçın galibiyet ile sonuçlanmasında hayati önem arz 

etmektedir[8,9]. 

Futbol gibi topla oynanan takım oyunlarında teknik-taktik yetenekler başarılı olmada önemli 

bir etken olmasının yanında bu yeteneklerin daha etkin bir şekilde ortaya koyulabilmesi futbolcuların 

fiziksel ve fizyolojik özellikleri ile ilgilidir[10]. 

Futbolda başarıyı tek bir kritere bağlamak zordur[11]. Sporda, başarı ile ilişkili temel 

performans göstergelerinin tanımlanabilmesiyle, antrenörler, antrenman ve egzersizlerde bu bileşenler 

üzerinde yoğunlaşarak takımlarının arzulanan performansa nasıl ulaşabileceğini belirleyebilirler. Aynı 

zamanda teknik bileşenlerin analizi ile antrenörler özel oyun sistemlerini oluşturmada ve antrenman 

içinde kullanacakları alıştırmaları oluşturulmasında, bu bileşenleri göz önünde bulundurarak, 

antrenman yaklaşımlarını düzenleyebilirler[12]. 

Anaerobik biyomotor özelliği zayıf olan sporcuların şut atma performanslarının düşük 

olduğunun görülmesi üstesinden gelmesi gereken problem olarak düşünülmektedir. Takım içerisinde 

yer alan oyuncuların bireysel olarak maç performans verimlilikleri, oluşturulan istatistiksel bilgiler 

aracılığıyla, antrenörlerin takımın hedef ve stratejilerine ilişkin karar verme sürecinde etkili 

olabilir[12]. 

Tüm bu bilgiler doğrultusunda bu araştırmada, profesyonel kadın futbolcularda anaerobik 

performansın şut isabet oranına etkisinin incelenmesi amaçlandı. 
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2. Yöntem 

 

Profesyonel kadın futbolcularda anaerobik performansın şut isabet oranına etkisinin 

incelendiği bu araştırma betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeline uygun olarak 

gerçekleştirildi. Belirlenen amaç doğrultusunda; araştırmanın evrenini Türkiye’deki profesyonel kadın 

futbolcular oluştururken; örneklemini ise Türkiye Kadınlar Futbol 1. ve 2. Liglerinden ortalama 

değerleri yaş için 19.6±2.1 yıl, sportif deneyim süresi için 8.9±4.1 yıl, vücut ağırlığı için 53.3±5.4 kg, 

boy uzunluğu için 164.8±6.4 cm olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen toplam 62 

profesyonel kadın futbolcu oluşturdu. 

Araştırmaya katılan bütün profesyonel kadın futbolculara araştırmaya katılmadan önce 

araştırmanın içeriği tüm detayları ile anlatıldı ve bilgilendirilmiş gönüllü olur formu imzalatıldı. 

 Profesyonel kadın futbolcuların boy uzunluğu ve vücut ağırlığı 1 milimetre ve 100 gram 

hassaslığındaki SECA® 769 boy ölçerli dijital terazi ile belirlendi[13]. Anaerobik performans Sargent 

(1921) tarafından geliştirilen dikey sıçrama testi kullanılarak Lewis Eşitliği ve Sayers Eşitliğine göre 

belirlenirken; şut isabet düzeyi ise Şut Duvarı Testi ile belirlendi[14-19]. 

 Boy uzunlukları, baş frankfort düzlemindeyken derin bir inspirasyonu takiben başın verteksi 

ile ayak arasındaki mesafenin ölçülmesi ile belirlenirken; vücut ağırlıkları ise standart spor kıyafeti 

(şort, tişört) içerisinde, ayakkabısız bir şekilde standart tekniklere uygun olarak belirlendi[13].  

 Dikey Sıçrama Testi Şekil 1’de görüldüğü üzere VertecTM marka analog dikey sıçrama aleti 

kullanılarak; Şekil 2’de belirtilen Lewis Eşitliği’ne göre anaerobik performans bileşenlerinden 

ortalama anaerobik gücü hesaplamak için Şekil 3’de gösterilen statik sıçrama ve Şekil 4’de belirtilen 

Sayers Eşitliğine göre anaerobik performans bileşenlerinden zirve anaerobik gücü hesaplamak için 

Şekil 5’de gösterilen counter-movement sıçrama olmak üzere 2 farklı protokolde gerçekleştirildi. 

Statik sıçrama, futbolcuların elleri belinde, dizleri 90 derece bükülü aşağıya doğru bir hareketi 

olmadan doruk kuvvet uygulayarak yukarı doğru dik bir şekilde sıçrayarak uygulandı. Counter 

movement sıçrama ise, futbolcular elleri belinde dik duruş pozisyonundan aşağı doğru hızla çöküp 

yukarı doğru dik bir şekilde doruk kuvvet ile sıçrayarak uygulandı. Dikey sıçrama testlerinden önce, 

tüm futbolculara ilk olarak 10 dakikalık genel ve sonrasında ise dikey sıçrama testlerinin karakteristik 

özelliklerine uygun olan 5 dakikalık özel olmak üzere toplam 15 dakikalık ısınma egzersizleri 

yaptırıldı. Isınma egzersizlerinin hemen ardından tam dinlenme verildikten sonra bütün futbolculara 

sıra ile Dikey Sıçrama Testi uygulandı[14-17].  Her futbolcuya hem statik sıçrama hem de counter-

movement sıçrama testlerinde 3 deneme hakkı verildi. En iyi skor ölçüm sonucu olarak kabul 

edildi[14-17]. Ayrıca, bu test, VertecTM aleti olmadığı durumlarda Şekil 6’da gösterildiği gibi düz bir 

duvar ve duvara yapıştırılacak bir metre yardımı ile de uygulanabilir[16]. 
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Şekil 1. VertecTM Analog Dikey Sıçrama Aleti[16]. 

 

Şekil 2. Lewis Eşitliği[16]. 

 

 

 

Şekil 3. Statik Sıçrama Protokolü[14-16]. 

 

 

 

Şekil 4. Sayers Eşitliği[16,17]. 
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Şekil 5. Counter Movement Sıçrama Protokolü[14-16]. 

 

Şekil 6. Manüel Dikey Sıçrama Testi[16]. 

 

Şut Duvarı Testi için, nizami bir futbol kalesi veya herhangi bir antrenman sahasındaki şut 

duvarı Şekil 7’de olduğu gibi işaret ve işaretçiler yardımıyla bölündü. Orta kısımdaki 143 cm’lik 

bölüm dışındaki tüm alanlar birbirine eşitlenerek bölümlere ayrıldı. Testin amacı ve içeriği 

futbolculara açıklandı. 4-5 deneme imkânı futbolculara tanındı. Futbolcular 5-10-15-20-25-30 metre 

gibi belirlenen uzaklıklardan takım ve sporcuların bireysel düzeyine göre belirlenen mesafeden (3-6 

metre) koşarak, yürüyerek veya istediği şiddette gelerek şut atışını yaptı. Test esnasında kullanılan 

bütün topların özellikleri aynıydı. Her futbolcuya 6 şut hakkı verildi. İsabetli olan en iyi 3 atışın 

toplam puanı değerlendirme skoru olarak kabul edildi. Bu testte bir futbolcu en düşük 0, en yüksek ise 

12 puan alabilir. Test sonucundan alınan puanın yüksek olması şut isabetinin iyi olduğunu 

gösterir[17,18]. 

Bu araştırmada; şut isabet oranını belirlemek için kaleye olan uzaklık futbolda en çok şut 

atılan mesafeler göz önüne alınarak 10, 15 ve 20 metre olarak belirlendi. Şut testinden önce, tüm 

sporculara ilk olarak 15 dakikalık genel ve devamında 15 dakikalık futbola özgü olmak üzere toplam 

30 dakika ısınma egzersizleri yaptırıldı. 30 dakikalık ısınma egzersizlerinin hemen ardından bütün 

futbolculara sıra ile Şut Duvarı Testi uygulandı[18,19]. 
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Şekil 7. Şut Duvarı Testi[17,18]. 

 

Araştırmadan elde edilen veriler Windows® için SPSS 15.0 istatistik paket programında 

çözümlendi. Verilerin normallik dağılımı Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi ile belirlendi. 

Demografik değişkenlere ilişkin en düşük, en yüksek, ortalama ve standart sapma değerleri 

hesaplandı. Anaerobik performansın şut isabet düzeyine etkisi ise basit doğrusal regresyon analizi ile 

açıklandı. Anlamlılık düzeyi p<0.01 olarak kabul edildi[20]. 

 

3. Bulgular 

 

Araştırmaya ait bulguların tamamı tablolar halinde detaylı olarak sunulmaktadır. 

 

Tablo I. Profesyonel Kadın Futbolcuların Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı Değerleri 

Parametre n En Düşük En Yüksek 𝑿 Ss. 

Yaş(yıl) 62 18.0 25.0 19.6 2.1 

Sportif Deneyim(yıl) 62 4.0 19.0 8.9 4.1 

Vücut Ağırlığı(kg) 62 45.0 67.0 53.3 5.4 

Boy uzunluğu(cm) 62 148.0 176.0 164.8 6.4 

𝑿: Ortalama, Ss.: Standart Sapma, n: Denek Sayısı 

 

Tablo I’e göre profesyonel kadın futbolcuların ortalama değerleri yaş için 19.6±2.1 yıl, sportif 

deneyim süresi için 8.9±4.1 yıl, vücut ağırlığı için 53.3±5.4 kg, boy uzunluğu için ise 164.8±6.4 cm 

olarak bulundu. 

 

Tablo II. Profesyonel Kadın Futbolcuların Statik Sıçrama, Counter Movement Sıçrama, Zirve 

Anaerobik Güç, Ortalama Anaerobik Güç ve Şut İsabet Düzeyi Değerleri 

Parametre n En Düşük En Yüksek 𝑿 Ss. 

Statik Sıçrama(cm) 62 32.0 50.0 41.5 6.8 

Counter Movement Sıçrama(cm) 62 38.0 57.0 46.7 7.6 

Ortalama Anaerobik Güç(watt) 62 767.7 1772.7 936.3 174.7 

Zirve Anaerobik Güç(watt) 62 2396.7 3618.3 3204.7 548.2 

10 Metre Şut İsabet Düzeyi(puan) 62 4.0 11.0 6.6 1.7 

15 Metre Şut İsabet Düzeyi(puan) 62 3.0 11.0 5.3 2.6 

20 Metre Şut İsabet Düzeyi(puan) 62 1.0 10.0 4.2 3.8 

𝑿: Ortalama, Ss.: Standart Sapma, n: Denek Sayısı 
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Tablo II’ye göre profesyonel kadın futbolcuların ortalama değerleri statik sıçrama için 

30.5±6.8 cm, counter movement sıçrama için 46.7±7.6 cm, ortalama anaerobik güç için 936.3±174.7 

watt, zirve anaerobik güç için 3204.7±548.2 watt, 10 metre uzaklıktaki şut isabet düzeyi için  6.6±1.7 

puan, 15 metre uzaklıktaki şut isabet düzeyi için 5.3±2.6 puan, 20 metre uzaklıktaki şut isabet düzeyi 

için ise 4.2±3.8 puan olarak belirlendi. 

 

Tablo III. Profesyonel Kadın Futbolcularda Zirve Anaerobik Gücün 10 Metre Uzaklıktaki Şut İsabet 

Düzeyine Etkisini Gösteren Basit Doğrusal Regresyon Analizi  

R R2 Durbin-Watson F Serbestlik Derecesi p 

.375 .140 2.3 9.806 1 .003* 

Değişken B Standart Hata β t p 

Sabit(Şut İsabet Düzeyi) 2.533 .311  3.114 .003* 

Zirve Anaerobik Güç .001 .002 .375 3.131 .003* 

*p<0.01 

  

Tablo III’e göre; profesyonel kadın futbolcularda zirve anaerobik güç değerleri ile 10 metre 

uzaklıktaki şut isabet düzeyi değerleri arasında pozitif yönde ve orta kuvvette anlamlı bir ilişki 

bulundu(R= 0.375, p<0.01). Buna ek olarak; zirve anaerobik gücün şut isabet düzeyine etkisine ilişkin 

toplam varyans yükü R2= 0.140 olarak hesaplandı. 

 

Tablo IV. Profesyonel Kadın Futbolcularda Ortalama Anaerobik Gücün 10 Metre Uzaklıktaki Şut 

İsabet Düzeyine Etkisini Gösteren Basit Doğrusal Regresyon Analizi  

R R2 Durbin-Watson F Serbestlik Derecesi p 

.243 .059 2.0 8.896 1 .004 

Değişken B Standart Hata β t p 

Sabit(Şut İsabet Düzeyi) 3.070 .781  3.001 .004 

Ortalama Anaerobik Güç .006 .003 .428 3.098 .004 

*p<0.01 

 

Tablo IV’e göre; profesyonel kadın futbolcularda ortalama anaerobik güç değerleri ile 10 

metre uzaklıktaki şut isabet düzeyi değerleri arasında pozitif yönde ve zayıf kuvvette anlamlı bir ilişki 

saptandı(R= 0.243, p<0.01). Buna ek olarak; ortalama anaerobik gücün şut isabet düzeyine etkisine 

ilişkin toplam varyans yükü R2= 0.059 olarak hesaplandı.  

 

Tablo V. Profesyonel Kadın Futbolcularda Zirve Anaerobik Gücün 15 Metre Uzaklıktaki Şut İsabet 

Düzeyine Etkisini Gösteren Basit Doğrusal Regresyon Analizi  

R R2 Durbin-Watson F Serbestlik Derecesi p 

.489 .239 2.3 18.858 1 .000* 

Değişken B Standart Hata β t p 

Sabit(Şut İsabet Düzeyi) 1.205 .351  4.759 .000* 

Zirve Anaerobik Güç .002 .001 .489 4.343 .000* 

*p<0.01 

 

 Tablo V’e göre; profesyonel kadın futbolcularda zirve anaerobik güç değerleri ile 15 metre 

uzaklıktaki şut isabet düzeyi değerleri arasında pozitif yönde ve orta kuvvette anlamlı bir ilişki 
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bulundu(R= 0.489, p<0.01). Buna ek olarak; zirve anaerobik gücün şut isabet düzeyine etkisine ilişkin 

toplam varyans yükü R2= 0.239 olarak hesaplandı. 

 

Tablo VI. Profesyonel Kadın Futbolcularda Ortalama Anaerobik Gücün 15 Metre Uzaklıktaki Şut 

İsabet Düzeyine Etkisini Gösteren Basit Doğrusal Regresyon Analizi  

R R2 Durbin-Watson F Serbestlik Derecesi p 

.363 .132 2.0 9.087 1 .004 

Değişken B Standart Hata β t p 

Sabit(Şut İsabet Düzeyi) 1.216 .433  3.106 .003 

Ortalama Anaerobik Güç .008 .003 .363 3.014 .004 

*p<0.01 

 

Tablo VI’ya göre; profesyonel kadın futbolcularda ortalama anaerobik güç değerleri ile 15 

metre uzaklıktaki şut isabet düzeyi değerleri arasında pozitif yönde ve orta kuvvette anlamlı bir ilişki 

saptandı(R= 0.363, p<0.01). Buna ek olarak; ortalama anaerobik gücün şut isabet düzeyine etkisine 

ilişkin toplam varyans yükü R2= 0.132 olarak hesaplandı.  

 

Tablo VII. Profesyonel Kadın Futbolcularda Zirve Anaerobik Gücün 20 Metre Uzaklıktaki Şut İsabet 

Düzeyine Etkisini Gösteren Basit Doğrusal Regresyon Analizi  

R R2 Durbin-Watson F Serbestlik Derecesi p 

.568 .323 1.8 28.643 1 .000 

Değişken B Standart Hata β t p 

Sabit(Şut İsabet Düzeyi) .541 .151  5.266 .000 

Zirve Anaerobik Güç .003 .001 .568 5.352 .000 

*p<0.01 

 

 Tablo VII’ye göre; profesyonel kadın futbolcularda zirve anaerobik güç değerleri ile 20 metre 

uzaklıktaki şut isabet düzeyi değerleri arasında pozitif yönde ve orta kuvvette anlamlı bir ilişki 

bulundu(R= 0.568, p<0.01). Buna ek olarak; zirve anaerobik gücün şut isabet düzeyine etkisine ilişkin 

toplam varyans yükü R2= 0.323 olarak hesaplandı. 

 

Tablo VIII. Profesyonel Kadın Futbolcularda Ortalama Anaerobik Gücün 20 Metre Uzaklıktaki Şut 

İsabet Düzeyine Etkisini Gösteren Basit Doğrusal Regresyon Analizi  

R R2 Durbin-Watson F Serbestlik Derecesi p 

.428 .183 1.7 13.426 1 .001 

Değişken B Standart Hata β t p 

Sabit(Şut İsabet Düzeyi) .466 .693  3.276 .001 

Ortalama Anaerobik Güç .010 .003 .428 3.664 .001 

*p<0.01 

 

Tablo VIII’e göre; profesyonel kadın futbolcularda ortalama anaerobik güç değerleri ile 20 

metre uzaklıktaki şut isabet düzeyi değerleri arasında pozitif yönde ve orta kuvvette anlamlı bir ilişki 

saptandı(R= 0.428, p<0.01). Buna ek olarak; ortalama anaerobik gücün şut isabet düzeyine etkisine 

ilişkin toplam varyans yükü R2= 0.183 olarak hesaplandı.  
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4. Sonuç 

 

 Profesyonel kadın futbolcularda anaerobik performansın şut isabet düzeyine etkisinin 

incelendiği bu araştırmada; profesyonel kadın futbolcuların ortalama değerleri yaş için 19.6±2.1 yıl, 

sportif deneyim süresi için 8.9±4.1 yıl, vücut ağırlığı için 53.3±5.4 kg, boy uzunluğu için 164.8±6.4 

cm ve vücut kitle indeksi değeri için ise 19.7±2.0 kg/m2 olarak belirlendi.  

Profesyonel kadın futbolcuların ortalama değerleri statik sıçrama için 30.5±6.8 cm, counter 

movement sıçrama için 46.7±7.6 cm, ortalama anaerobik güç için 936.3±174.7 watt, zirve anaerobik 

güç için 3204.7±548.2 watt, 10 metre uzaklıktaki şut isabet düzeyi için  6.6±1.7 puan, 15 metre 

uzaklıktaki şut isabet düzeyi için 5.3±2.6 puan, 20 metre uzaklıktaki şut isabet düzeyi için ise 4.2±3.8 

puan olarak tespit edildi. 

 Profesyonel kadın futbolcularda zirve anaerobik gücün 10 metre uzaklıktaki şut isabet 

düzeyini anlamlı bir şekilde %14.0 oranında açıkladığı veya etkilediği tespit edildi. Profesyonel kadın 

futbolcularda ortalama anaerobik gücün 10 metre uzaklıktaki şut isabet düzeyini anlamlı bir şekilde 

%5.9 oranında açıkladığı veya etkilediği belirlendi. 

 Profesyonel kadın futbolcularda zirve anaerobik gücün 15 metre uzaklıktaki şut isabet 

düzeyini anlamlı bir şekilde %23.9 oranında açıkladığı veya etkilediği tespit edildi. Profesyonel kadın 

futbolcularda ortalama anaerobik gücün 15 metre uzaklıktaki şut isabet düzeyini anlamlı bir şekilde 

%13.2 oranında açıkladığı veya etkilediği belirlendi. 

Profesyonel kadın futbolcularda zirve anaerobik gücün 20 metre uzaklıktaki şut isabet 

düzeyini anlamlı bir şekilde %32.3 oranında açıkladığı veya etkilediği tespit edildi. Profesyonel kadın 

futbolcularda ortalama anaerobik gücün 20 metre uzaklıktaki şut isabet düzeyini anlamlı bir şekilde 

%18.3 oranında açıkladığı veya etkilediği belirlendi. 

Sonuç olarak; anaerobik performansın profesyonel kadın futbolcuların şut isabet düzeyini 

belirgin ölçüde anlamlı bir şekilde etkileyebileceği ve şut isabet düzeyinin tahmin edilmesinde önemli 

bir fizyolojik parametre olabileceği söylenebilir. 

 

5. Öneriler 

 

 Yapılan bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; gelecekte bu araştırmaya benzer bir 

araştırma yapacak diğer araştırmacılara aşağıdaki öneriler sunulabilir. 

Bu araştırmada kullanılan değişkenler ve yöntem kullanılarak daha geniş bir örneklem grubu 

üzerinde yeni bir araştırma yapılabilir.  

Benzer bir araştırma farklı yaş gruplarındaki genç kadın futbolcular üzerinde tekrarlanabilir. 

 Bu araştırmada şut isabet düzeyinin ölçülmesinde şut hızı belirlenmediği için, şut isabet 

düzeyi ile birlikte şut hızı da belirlenebilir. Dahası, şut isabet düzeyini belirlemede tercih edilen kaleye 

olan uzaklıklar çeşitlendirilebilir. Bunlara ek olarak; anaerobik performans bu araştırmada kullanılan 

ve saha testi olan dikey sıçrama testi yerine futbolun karakteristik yapısına daha uygun olan saha ya da 

laboratuar testleri ile belirlenebilir. 

 Ayrıca, bu araştırmada şut isabet düzeyinin belirlenmesinde kassal aktivasyon ölçümleri 

yapılmadığından dolayı;  şut isabet düzeyi ve şut hızı ile birlikte kassal aktivasyon ölçümleri de 

yapılabilir. 
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Abstract: The aim of this study was to compare the posture, flexibility, body fat ratio, hand claw, leg 

and back strength values of girls aged 10-12 according to their participation in volleyball training. 

The research was carried out in accordance with the research model from descriptive research 
methods. The universe of research is created by girls between the ages of 10 and 12  a total of 86 girls 

43 girls whose with an averag eage of 10.4±1.3 years in Turkey; 43 girls whose average values are 
10.3±1.4 years for age and 43 girls who have been trained in volleyball for at least 32 weeks in a 

private sports school, who are voluntarily granted permission to participate in the research, and have 

never received any sportive training before. The length and weight was determined via SECA® 769 
digital scales which are sensitive 1 millimeter and 100 grams. Posture analysis was performed using 

the New York Posture Analysis Method developed by Magee (1987). Flexibility is determined by the 
traditional Sit-Down Test. Body fat ratio was determined by TANITA® BC-418 body composition 

analyzer. The hand grip force was determined by JAMAR® hydraulic hand dynamometer. Back-Leg 

strength was determined by T.K.K.® 5002 BACK-A dynamometer. The data were analyzed in the SPSS 
15.0 statistical package program for Windows®. The normality distribution of the data was determined 

by the Kolmogorov-Smirnov Normality Test. The arithmetic mean, standard deviation, lowest and 
highest values of descriptive data were calculated. Differences between groups were determined by 

independent sample t-test and chi-square analysis. The level of significance was considered p<0.01. 

The average values of girls participating in volleyball training were calculated as 154.1±5.1 
centimeters for height, 50.6±4.1 kilograms for body weight, 57.4±2.7 points for posture, 34.8±1.2 

centimeters for flexibility, %18.4±2.1 points for body fat ratio, 21.5±1.8 kilograms for right hand claw 

strength, 19.2±1.1 kilograms for left hand claw strength, 42.4±2.3 kilograms for leg strength and 

41.6±2.4 kilograms for back strength while, the average values of girls who do not participate in 

volleyball training were calculated as 150.4±5.9 centimeters for height, 54.3±5.5 kilograms for 
weight, 54.8±3.6 points for posture, 30.3±1.9 centimeters for flexibility, 22.6±3.2% for body fat, 

18.1±2.6 kilograms for right hand grip strength, 16.6±2.7 kilograms for left hand grip strength, 
38.6±3.5 kilograms for leg strength and 35.4±3.2 kilograms for back strength. There was a 

statistically significant difference in height, body weight, posture, flexibility, body fat ratio, right hand 

claw, left hand claw, leg strength, back strength of girls who attended and did not participate in 
volleyball training(p<0.01). In these differences determined; the height of the volleyball girls who 

attended training, posture, flexibility, the force of the right hand a claw, the left claw strength, leg 
strength and back strength values are higher compared to girls who have not attended volleyball 

trainings in body weight, body mass index and body fat ratio values were found to be lower. 

Consequently; it can be said that girls aged 10-12 years who are participate in volleyball training will 
be able to have better physical and physiological parameters than girls aged 10-12 years who are not 

participate in volleyball training. 
Keywords: posture, flexibility, claw strength, back-leg strength, body fat ratio. 
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Özet: Bu araştırmada, voleybol eğitimlerine katılım durumlarına göre 10-12 yaş arası kız 

çocuklarının postür, esneklik, vücut yağ oranı, el pençe, bacak ve sırt kuvveti değerlerinin 
karşılaştırılması amaçlandı. Belirlenen amaç doğrultusunda araştırma betimsel araştırma 

yöntemlerinden tarama modeline uygun olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki 

10-12 yaş arası kız çocukları oluştururken, oluştururken; örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak 
katılım izni velileri tarafından verilen, özel bir spor okulunda en az 32 hafta boyunca 96 saat voleybol 

eğitimi almış ortalama değerleri yaş için 10.3±1.4 yıl olan 43 kız çocuğu ve daha önce hiç sportif 

eğitim almamış ortalama değerleri yaş için 10.4±1.3 yıl olan 43 kız çocuğu olmak üzere toplam 86 kız 

çocuğu oluşturdu. Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı 1 milimetre ve 100 gram hassaslığındaki SECA® 

769 boy ölçerli dijital terazi ile belirlendi. Postür analizi Magee (1987) tarafından geliştirilen New 
York Postür Analizi Yöntemi kullanılarak yapıldı. Esneklik, geleneksel Otur-Uzan Testi ile belirlendi. 

Vücut yağ oranı, TANİTA® BC-418 vücut kompozisyon analizörü ile tespit edildi. El pençe kuvveti, 
JAMAR® hidrolik el dinamometresi ile belirlendi. Sırt-Bacak Kuvveti ise T.K.K.® 5002 BACK-A 

dinamometre ile saptandı. Veriler Windows® için SPSS 15.0 istatistik paket programında çözümlendi. 

Verilerin normallik dağılımı Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi ile belirlendi. Tanımlayıcı verilerin 
aritmetik ortalama, standart sapma, en düşük ve en yüksek değerleri hesaplandı. Gruplar arası 

farklılıklar bağımsız örneklem t-testi ve ki-kare analizi ile belirlendi. Anlamlılık düzeyi p<0.01 olarak 
kabul edildi. Voleybol eğitimlerine katılan kız çocuklarının ortalama değerleri boy uzunluğu için 

154.1±5.1 santimetre, vücut ağırlığı için 50.6±4.1 kilogram, postür için 57.4±2.7 puan, esneklik için 

34.8±1.2 santimetre, vücut yağ oranı için %18.4±2.1 puan, sağ el pençe kuvveti için 21.5±1.8 

kilogram, sol el pençe kuvveti için 19.2.±1.1 kilogram, bacak kuvveti için 42.4±2.3 kilogram, sırt 

kuvveti için 41.6±2.4 kilogram olarak hesaplanırken; voleybol eğitimlerine katılmayan kız 
çocuklarının ortalama değerleri boy uzunluğu için 150.4±5.9 santimetre, vücut ağırlığı için 54.3±5.5 

kilogram, postür için 54.8±3,6 puan, esneklik için 30.3±1.9 santimetre, vücut yağ oranı için 
%22.6±3.2 puan, sağ el pençe kuvveti için 18.1±2.6 kilogram, sol el pençe kuvveti için 16.6±2.7 

kilogram, bacak kuvveti için 38.6±3.5 kilogram, sırt kuvveti için 35.4±3.2 kilogram olarak hesaplandı. 

Voleybol eğitimlerine katılan ve katılmayan kız çocuklarının boy uzunluğu, vücut ağırlığı, postür, 

esneklik, vücut yağ oranı, sağ el pençe kuvveti, sol el pençe kuvveti, bacak kuvveti, sırt kuvveti 

değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlendi(p<0.01). Belirlenen bu farklıklarda; 
voleybol eğitimlerine katılan kız çocuklarının boy uzunluğu, postür, esneklik, sağ el pençe kuvveti, sol 

en pençe kuvveti, bacak kuvveti ve sırt kuvveti değerlerinin voleybol eğitimlerine katılmayan kız 

çocuklarına göre daha yüksek olduğu, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi ve vücut yağ oranı 
değerlerinin ise daha düşük olduğu tespit edildi. Sonuç olarak; düzenli voleybol eğitimlerine katılan 

10-12 yaş arası kız çocuklarının voleybol eğitimlerine katılmayan 10-12 yaş arası kız çocuklarına 

göre daha iyi fiziksel ve fizyolojik parametrelere sahip olabileceği söylenebilir. 

 

Anahtar sözcükler: postür, esneklik, pençe kuvveti, sırt-bacak kuvveti, vücut yağ oranı. 
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1. Giriş 

 

Spor çocukların fiziksel, motorik, kognitif ve sosyal gelişiminde büyük rol oynar. Bu 

özellikler çocukluk ve gençlik döneminde kazanılır ve yaşam boyu korunarak bedenin en üst 

kapasitede işlev görebilmesi sağlanmış olur[1]. Hayat boyu spor alışkanlığının kazandırılması ancak 

çocukluk çağında yapılacak egzersizler ile mümkündür. Bu yüzden çocuk ve gençleri birçok farklı 

spor dallarına yönlendirmek hızlı büyümenin en yüksek hızda olduğu süreçte fiziksel gelişimin 

desteklenmesi adına büyük önem taşımaktadır. Hızlı büyüme süreci kızlarda 9-15 yaş, erkeklerde 11-

17 yaş olarak belirtilmektedir[1]. Bu dönemde büyüme hormonunun fazla salgılanmasına bağlı olarak 

boy uzaması ve ağırlık artışı çok hızlı olmakta ve fiziksel gelişimde biçimlenmektedir. Bireyin fiziki 

yapısı ile sinir ve kas sisteminin fonksiyonel değişim ve dengelenme süresi olarak tanımlanan fiziksel 

gelişim spor ile desteklenmelidir[2,3]. 

Voleybol, sınırlı alanda ve düşük maliyetli malzeme ile oynanabilen popüler takım 

sporlarından biridir[4,5]. Türkiye’de ortaokul ve lise beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının 

yanı sıra beden eğitimi öğretmeni yetiştiren kurumların lisans programlarında da yer almaktadır. 

Voleybolun popülerliğinin nedenleri arasında lisanslı sporcu ve hakem sayısı en çok olan spor dalı 

olması ve materyal açısından okul beden eğitimi derslerinde öğretiminin kolaylığı gösterilebilir. 

Türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerinin dersleri, yakın zamanda güncellenen 

Yükseköğretim Kurumu beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans programına bağlı olarak 

yürütülmektedir[6,7]. 

Voleybol sporu oyuncunun kişiliğini, zekâsını, toplu halde iş yapma ve mücadele isteğini 

geliştiren, kendine güveni arttıran sosyal bir spor dalı olarak tanımlanabilir. Voleybol her yerde, kırda, 

açık havada, salonda oynanabilmesi, araç gereçlerinin kolay temin edilebilmesi, sporcuyu bedeni, ruh 

ve fikri yönden çok taraflı ve dengeli çalıştırması, boş zamanları değerlendirmesi, oyun kurallarının 

sade ve kolay oluşu nedeni ile her yaşın sporu olarak tanımlayabiliriz. Voleybolu her cins ve her 

yaştaki kişiler bu oyunu karşılıklı oynayabilir. Kuralların öğreniminin kolay oluşu nedeni ile her yaş 

düzeyindeki oyuncu, cinsiyet ayrıcalığı gözetmeden bu oyuna katılabilir. Bu nedenle voleybol oyunu 

aile sporu olarak da tanımlanır. Bedenin çok yönlü ve dengeli gelişiminin yanı sıra buna paralel olarak 

zekâ gelişimine de etki eder. Oyuncuların oyun içerisindeki yer değişmeleri kurallara uymaları, gerekli 

ve değişik durumlara, taktiklere ferdi ve takım halinde anında uymaları bir zekâ gereksinmesidir[4]. 

Sosyal yetkinlik beklentisi bireyin, şimdi ve gelecekte karşılaşabileceği güç durumların üstesinden 

gelmede ne derecede başarılı olabileceğine ilişkin kendi hakkındaki yargısı, inancıdır. Gelecekteki güç 

durumlara örnek verirsek; topluluk önünde konuşma, öğretmenlik yapma, sınav olma, yarışmaya 

katılma vb. sayılabilir [8]. 

Ülkemizde de voleybol sporu birçok aile tarafından tercih edilmektedir. Okul çağındaki 

çocukların fiziksel gelişimleri, motor yetenekleri ve genel fiziki parametrelerinin incelenmesi ve 

sporun bu parametreler üzerindeki etkisinin çok iyi anlaşılması toplumsal hayat standartlarının 

genişletilmesinde ve toplum sağlığının korunmasında büyük önem taşıyacaktır[9]. Bu nedenlerle, bu 

araştırmada voleybol eğitimlerine katılım durumlarına göre 10-12 yaş arası kız çocuklarının postür, 

esneklik, vücut yağ oranı, el pençe, bacak ve sırt kuvveti değerlerinin karşılaştırılması amaçlandı. 

 

2. Yöntem 

 

Voleybol eğitimlerine katılım durumlarına göre 10-12 yaş arası kız çocuklarının postür, 

esneklik, vücut yağ oranı, el pençe, bacak ve sırt kuvveti değerlerinin karşılaştırılmasını amaçlayan bu 

betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeline uygun olarak gerçekleştirildi[10].  
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Belirlenen amaç doğrultusunda; evrenini Türkiye’deki 10-12 yaş arası kız çocukları 

oluştururken; örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak katılım izni velileri tarafından verilen, özel 

bir spor okulunda en az 32 hafta boyunca 96 saat voleybol eğitimi almış ortalama değerleri yaş için 

10.3±1.4 yıl olan 43 kız çocuğu ve daha önce hiç sportif eğitim almamış ortalama değerleri yaş için 

10.4±1.3 yıl olan 43 kız çocuğu olmak üzere toplam 86 kız çocuğu oluşturdu. 

10-12 yaş arası çocukların araştırmaya katılmasında; gönüllülük esas alındı. Araştırmaya 

katılan bütün çocukların velilerine araştırma hakkında detaylı olarak bilgi verildikten sonra 

bilgilendirilmiş gönüllü olur formu imzalatıldı. Araştırmanın tüm prosedürleri velilerin tanıklığında 

uygulandı. 

Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı 1 milimetre ve 100 gram hassaslığındaki SECA® 769 boy 

ölçerli dijital terazi ile belirlendi. Postür analizi Magee (1987) tarafından geliştirilen New York Postür 

Analizi Yöntemi kullanılarak yapıldı. Esneklik, geleneksel Otur-Uzan Testi ile belirlendi. Vücut yağ 

oranı, TANİTA® BC-418 vücut kompozisyon analizörü ile tespit edildi. El pençe kuvveti, JAMAR® 

hidrolik el dinamometresi ile belirlendi. Sırt-Bacak Kuvveti ise T.K.K.® 5002 BACK-A dinamometre 

ile saptandı[11-13].   

Boy uzunlukları, baş frankfort düzlemindeyken derin bir inspirasyonu takiben başın verteksi 

ile ayak arasındaki mesafenin ölçülmesi ile belirlenirken; vücut ağırlıkları ise standart spor kıyafeti 

(şort, tişört) içerisinde, ayakkabısız bir şekilde standart tekniklere uygun olarak belirlendi[11-13]. 

 Sırt Kuvveti, dinamometre sehpasına ayaklar yerleştirdikten sonra, dizler ve kollar gergin, sırt 

düz ve gövde hafif öne eğik pozisyonda, eller ile kavranılan dinamometre barını dikey olarak 

maksimum oranda sırt kaslarını kullanarak çekilmesi ile belirlenirken; bacak Kuvveti ise dinamometre 

sehpasına ayaklar yerleştirdikten sonra, kollar gergin, sırt düz ve gövde hafif öne eğik pozisyonda, 

eller ile kavranılan dinamometre barını dikey olarak maksimum oranda, dizleri ekstansiyona getirene 

kadar sırt kullanılmadan sadece bacaklar kullanılarak yukarı çekilmesi ile belirlendi[11-12]. 

El pençe kuvveti standart test pozisyonunda ölçüldü. Arkalıklı bir sandalyede ve düz bir 

zeminde dik oturur pozisyonda, diz ve kalça 90⁰ fleksiyonda, önkol nötrol pozisyonda, el bileği 0-30⁰ 

ekstansiyonda ve 0-5⁰ ulnar deviasyon durumundayken dinamometrenin tutamaklarını mümkün 

olduğu kadar kuvvetli bir şekilde sıkılması ile belirlendi. Dinamometrenin tutamakları el 

büyüklüklerine göre ayarlanarak 3’er ölçüm alındı ve 3 ölçümün ortalama değerleri hesaplandıktan 

sonra el pençe kuvveti test sonucu olarak kaydedildi[11-12]. 

Esneklik, uzunluğu 35 cm, genişliği 45 cm, yükseklik 32 cm, üst yüzey uzunluğu 55 cm, 

genişliği 45 cm, ayrıca üst yüzey ayakların dayandığı kısımdan 15 cm daha dışarıda olan 0-50 cm’lik 

ölçüm cetveli olan standart bir sehpa kullanılarak; yere oturarak ve ayak tabanlarının çıplak ve düz bir 

şekilde test sehpasına dayadıktan sonra derin bir inspirasyon ile birlikte gövdenin öne doğru olacak 

şekilde ileri uzanabileceği kadar uzatılarak kollar ve parmaklar gergin ve düz bir şekilde en son 

noktada bir iki saniye beklenmesi istenerek belirlendi. Toplam 3 deneme yapıldıktan sonra en iyi skor 

test sonucu olarak kayıt edildi[11-12]. 

Postür analizi için Magee (1987) tarafından geliştirilen New York Postür Analizi Yöntemi 

kullanıldı. Bu değerlendirmede vücudun 13 ayrı kısmında meydana gelebilecek postür değişiklikleri 

izlenerek puanlandırıldı. Bu değerlendirme sistemine göre eğer kişinin postürü düzgün ise beş (5), orta 

derecede bozulmuş ise üç (3), ciddi şekilde bozuk ise bir (1) puan verildi. Test sonucunda alınan 

toplam puan maksimum 65, minimum 13 olmaktadır. Bu test için geliştirilmiş standart değerlendirme 

kriterleri toplam puan >=45 ise “çok iyi”, 40-44 ise “iyi”, 30-39 ise “orta”, 20-29 ise “zayıf” ve <=19 

ise “kötü” olarak belirtilmektedir[13]. 

Vücut yağ oranı, biyoelektrik empedans ölçüm yöntemi ile TANİTA® BC-418 vücut 

kompozisyonu analizörü ile yapıldı. Bu cihaz; 8 elektrotlu, 50 kHz sabit akımla elden ele ve ayaktan 

ayağa çalışan, 5 ayrı akım dalgası ile hem vücudun tamamı için hem de sağ kol, sol kol, sağ bacak, sol 
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bacak ve gövde olmak üzere beş ayrı bölge için yağ oranı, kas kütlesi ve yağsız kütle değerlerini ölçen 

bir cihazdır. Biyoelektrik empedans analizindeki, empedans dokunun elektrik akımına gösterdiği 

dirençtir ve iletkenlikle ters orantılıdır. Dokudan geçirilen düşük voltajlı elektrik akımı ile dokulardaki 

sıvı kütlesi ile ters orantılı olan empedans ölçülür. Kemik ve yağ dokusu gibi spesifik direnci yüksek 

bileşenler elektrik akımı geçişini zorlaştırırken iskelet kası ve viseral organlar gibi düşük dirençli 

bileşenler elektrik akımını kolayca geçirir. Bu olay, bu yöntemin kullanımının temelinde yatan 

prensiptir. Vücut yağ oranı ölçümleri özellikleri belirtilen bu cihazın çalışma prensipleri dikkate 

alınarak gerçekleştirildi [14].  

Araştırmadan elde edilen veriler Windows® için SPSS 15.0 istatistik paket programında 

çözümlendi. Verilerin normallik dağılımı Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi ile belirlendi. 

Demografik değişkenlere ilişkin yüzde, frekans, en düşük, en yüksek, ortalama ve standart sapma 

değerleri hesaplandı. Verilerin normal dağıldığı saptandıktan sonra voleybol eğitimlerine katılan ve 

katılmayan 10-12 yaş arası kız çocuklarının yaş, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, postür, esneklik, vücut 

yağ oranı, el pençe, bacak ve sırt kuvveti değerlerinin farklılıkları bağımsız örneklem t-testi ile 

belirlendi. Anlamlılık p<0.01 olarak kabul edildi[15]. 

 

3. Bulgular 

 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen tüm bulgular Tablo I, Tablo II ve Tablo III’ de detaylı 

olarak verilmektedir. 

 

Tablo I. Araştırmaya Katılan Kız Çocuklarının Yaş Değerleri ve Farklılıkları 

Parametre 

Voleybol 

Eğitimlerine 

Katılma 

Durumu 

n Min.-Maks. 𝑿-Ss. t Sd. p 

Yaş (yıl) 
Katılıyor 43 8.0-12.0 10.3±1.4 

-0.391 84 .697 
Katılmıyor 43 8.0-12.0 10.4±1.3 

*p<0.01 

 

 Tablo II’de, voleybol eğitimlerine katılan ve katılmayan kız çocuklarının yaş değerlerinin 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir(p>0.01). 

 

Tablo II. Araştırmaya Katılan Kız Çocuklarının Boy Uzunluğu, Vücut Ağırlığı, Vücut Kitle İndeksi 

Değerleri ve Farklılıkları 

Parametre 

Voleybol 

Eğitimlerine 

Katılma 

Durumu 

n Min.-Maks. 𝑿-Ss. t SD p 

Boy 

Uzunluğu(cm) 

Katılıyor 43 126.1-169.6 154.1±5.1 
15.887 84 .000* 

Katılmıyor 43 127.3-168.1 150.4±5.9 

Vücut 

Ağırlığı(kg) 

Katılıyor 43 24.6-65.7 50.6±4.1 
16.241 84 .002* 

Katılmıyor 43 25.2-69.8 54.3±5.5 

*p<0.01 
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 Tablo II’de, voleybol eğitimlerine katılan ve katılmayan kız çocuklarının boy uzunluğu ve 

vücut ağırlığı değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlendi(p<0.01).  

 

Tablo III. Araştırmaya Katılan Kız Çocuklarının Postür, Esneklik, El Pençe Kuvveti Değerleri ve 

Farklılıkları 

Parametre 

Voleybol 

Eğitimlerine 

Katılma 

Durumu 

n Min.-Maks. 𝑿-Ss. t SD p 

Postür(puan) 
Katılıyor 43 45.0-65.0 57.4±2.7 

11.925 84 ,000* 
Katılmıyor 43 45.0-65.0 54.8±3,6 

Esneklik(cm) 
Katılıyor 43 29.2-38.4 34.8±1.2 

12.997 84 ,000* 
Katılmıyor 43 27.3-35.6 30.3±1.9 

Vücut Yağ 

Oranı(%) 

Katılıyor 43 12.8-27.4 18.4±2.1 
10.132 84 ,000* 

Katılmıyor 43 14.6-28.5 22.6±3.2 

Sağ El Pençe 

Kuvveti(kg) 

Katılıyor 43 14.0-24.0 21.5±1.8 
9.896 84 ,000* 

Katılmıyor 43 12.0-23.0 18.1±2.6 

Sol El Pençe 

Kuvveti(kg) 

Katılıyor 43 13.0-22.0 19.2.±1.1 
9.662 84 ,000* 

Katılmıyor 43 11.0-21.0 16.6±2.7 

Bacak 

Kuvveti(kg) 

Katılıyor 43 30.0-52.0 42.4±2.3 
9.885 84 ,000* 

Katılmıyor 43 28.0-48.0 38.6±3.5 

Sırt 

Kuvveti(kg) 

Katılıyor 43 30.0-50.0 41.6±2.4 
10.473 84 ,000* 

Katılmıyor 43 25.0-46.0 35.4±3.2 

*p<0.01 

 

 Tablo III’de, voleybol eğitimlerine katılan ve katılmayan kız çocuklarının postür, esneklik, el 

pençe kuvveti, vücut yağ oranı, sırt kuvveti ve bacak kuvveti değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık tespit edildi(p<0.01).  

 

4. Sonuç 

  

 Voleybol eğitimlerine katılım durumlarına göre 10-12 yaş arası kız çocuklarının postür, 

esneklik, vücut yağ oranı, el pençe, bacak ve sırt kuvveti değerlerinin karşılaştırıldığı bu araştırmada; 

voleybol eğitimi alan kız çocuklarının ortalama değerleri yaş için 10.3±1.4 yıl, daha önce hiç sportif 

eğitim almamış kız çocuklarının ortalama değerleri ise yaş için 10.4±1.3 yıl olarak hesaplanırken; 

voleybol eğitimlerine katılan kız çocuklarının ortalama değerleri boy uzunluğu için 154.1±5.1 

santimetre, vücut ağırlığı için 50.6±4.1 kilogram, postür için 57.4±2.7 puan, esneklik için 34.8±1.2 

santimetre, vücut yağ oranı için %18.4±2.1 puan, sağ el pençe kuvveti için 21.5±1.8 kilogram, sol el 

pençe kuvveti için 19.2.±1.1 kilogram, bacak kuvveti için 42.4±2.3 kilogram, sırt kuvveti için 

41.6±2.4 kilogram olarak hesaplanırken; voleybol eğitimlerine katılmayan kız çocuklarının ortalama 

değerleri boy uzunluğu için 150.4±5.9 santimetre, vücut ağırlığı için 54.3±5.5 kilogram, vücut kitle 

İndeksi için 20.7±3.3 kilogram/metrekare, postür için 54.8±3,6 puan, esneklik için 30.3±1.9 

santimetre, vücut yağ oranı için %22.6±3.2 puan, sağ el pençe kuvveti için 18.1±2.6 kilogram, sol el 

pençe kuvveti için 16.6±2.7 kilogram, bacak kuvveti için 38.6±3.5 kilogram, sırt kuvveti için ise 

35.4±3.2 kilogram olarak hesaplandı. 
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 Tüm bunlara ek olarak; voleybol eğitimlerine katılan ve katılmayan kız çocuklarının boy 

uzunluğu ve vücut ağırlığı değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulundu(p<0.01). 

Belirlenen bu farklılıklarda; voleybol eğitimlerine katılan kız çocuklarının voleybol eğitimlerine 

katılmayan kız çocuklarına göre daha yüksek boy uzunluğu değerlerine ve daha düşük vücut ağırlığı 

değerlerine sahip oldukları belirlendi. Dahası; voleybol eğitimlerine katılan ve katılmayan kız 

çocuklarının postür, esneklik, el pençe kuvveti, vücut yağ oranı, sırt kuvveti ve bacak kuvveti 

değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edildi(p<0.01). Tespit edilen bu 

farklılıklarda; voleybol eğitimlerine katılan kız çocuklarının voleybol eğitimlerine katılmayan kız 

çocuklarına göre daha yüksek postür, esneklik, el pençe kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvveti 

değerlerine ve daha düşük vücut yağ oranına sahip oldukları saptandı. 

 Sonuç olarak; düzenli voleybol eğitimlerine katılan 10-12 yaş arası kız çocuklarının voleybol 

eğitimlerine katılmayan 10-12 yaş arası kız çocuklarına göre daha iyi fiziksel ve fizyolojik 

parametrelere sahip olabileceği söylenebilir. 

 

5. Öneriler 

 

 Yapılan bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; gelecekte bu araştırmaya benzer bir 

araştırma yapacak diğer araştırmacılara aşağıdaki öneriler sunulabilir. 

 Bu araştırmada kullanılan değişkenler ve yöntem kullanılarak ve/veya bu araştırmada ölçülen 

parametrelerin sayısı artırılarak daha geniş bir örneklem grubu üzerinde yeni bir araştırma yapılabilir.  

 Benzer bir araştırma, bu araştırmada ölçülen parametrelerin sayısı artırılarak farklı yaş 

gruplarındaki kız ve/veya erkek çocukları üzerinde tekrarlanabilir. 
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EFFECT OF 6-WEEK HIGH INTENSIVE INTERVAL TRAINING ON CK (CREATINE 
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Abstract:  

Purpose: In this study; The aim of this study was to investigate the effect of 6-

week high-intensity interval training on ck (creatine kinase) and gh (growth 

hormone) levels in elite male athletes, the factors related to the differences in 

their performance, and whether or not the parameters of the athletes affected 

by this study were affected.  

Methods: In this study, the elite male athletes, 6 weeks of high-intensity 

interval training program ck and this study that examined the effects of gh 

hormone is in the general Diyarbakir, Turkey Athletics Federation affiliated 

club actively engaged in sports, aged 22 ± 2, at least 7-8 years of sports 15 

athletes competing in the top category among 25 national athletes with 

backgrounds will be recruited on a voluntary basis and on the following 

criteria (n = 15). Blood parameters obtained from athletes were measured in 

the laboratory according to the pre-test and post-test model. Consequently the 

normality test, Wilcoxon tests, which are nonparametric tests, were used. P 

<0.05 was accepted statistically significant. 

Findings: Athletes ck (creatine kinase) and gh (growth hormone) pre-test - 

post-test average data as a result of the comparison; There was no statistically 

significant difference found. 

Result: According to these results, it is suggested that sport scientists, coaches 

and sportsmen should follow a method by taking into account the data 

observed in the biochemical and hematological parameters measured while 

preparing training programs or measure other parameters as well. 

Key Words: Athlete, Ck (Creatine Kinase), Gh (Growth Hormone), High-

Intensive Interval Training  
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ELİT ATLETLERDE 6 HAFTALIK YÜKSEK ŞİDDETLİ İNTERVAL ANTRENMANIN CK 

(KREATİN KİNAZ) VE GH (BÜYÜME HORMONU)  DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Savaş Ayhan*1    Gönül Rezzan Tizar2  Ercan Tizar1   Özgür Eken3         
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Özet:  

Amaç: Bu çalışmada; elit erkek atletlerde 6 haftalık yüksek şiddetli interval 

antrenmanın CK (kreatin kinaz) ve GH (büyüme hormonu) düzeyleri üzerine 

etkisi, performanslarında meydana gelen farklılıkların ne tür etmenlere bağlı 

olduğunu, atletlerin kendi içlerinde bu çalışmaya konu olan parametrelerin 

etkilenip etkilenmediğini veya hangi ölçüde etkilendiğinin incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Elit erkek atletlerde, 6 haftalık yüksek şiddetli  interval antrenman 

programının ck ve gh hormonları üzerine etkisinin incelendiği bu çalışmaya, 

Diyarbakır ili genelinde, Türkiye Atletizm Federasyonuna bağlı kulüplerde 

aktif spor yapan, yaşları 22±2 olan, en az 7-8 yıllık spor geçmişleri olan 25 

milli erkek atlet arasında en üst kategoride yarışan 15 atlet gönüllülük esasına 

göre alındı (n=15). Atletlerden alınan kan parametrelerinin ön test son test 

modeline göre laboratuar ortamında ölçüldü. Yapılan normallik sınaması 

sonucunda nonparametrik testlerden Wilcoxon testleri kullanıldı. P<0.05 ise 

istatistiksel olarak anlamlı sonuç kabul edildi. 

Bulgular: Atletlerin CK (kreatin kinaz) ve GH (büyüme hormonu) ön test - 

son test ortalama verilerinin karşılaştırılması sonucunda; istatistiksel olarak 

anlamlı bir farka rastlanmadı. 

Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda spor bilim insanları, antrenörler ve 

sporcular antrenman programları hazırlarken ölçülen biyokimyasal ve 

hematolojik parametrelerde gözlenen verileri göz önünde bulundurarak bir 

yöntem izlemeleri sağlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Atlet, Ck (Kreatin kinaz), Gh (Büyüme hormonu)  Yüksek 

Şiddetli İnterval Antrenman. 

Not: Bu çalışma Yüksek lisans tezinden alıntıdır.  

1. Giriş 

 Atletlerde Aerobik kapasite ve gücün ve geliştirilmesinde bir.ok antrenman metodunun 

kullanıldığı bilinmektedir. Sürekli koşu ve interval koşu bu metodlar içerisinde çok sık kullanılan ve en 
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etkili olan antrenmanlardandır. İnterval antrenman, birçok egzersiz serisinin belirli aralıklarla tekrar 

edilmesi şeklinde olmaktadır. İnterval antrenmanlar çalışma ve dinlenmenin ya da yüksek ve alçak 

yüklenmeli devrenin sistemli olarak değişimini kapsamaktadır (1). 

Egzersize kardiovasküler adaptasyon, ortama organizmanın fiziksel ve fizyolojik uyumu, iç 

dengenin sağlanması gibi organizmayı doğrudan etkileyen fizyolojik cevabın düzenlenmesinde diğer 

birçok etken gibi hematolojik ve biyokimyasal parametreler de önemli rol oynadığı birçok çalışmada 

ortaya konmuştur. Hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin olumlu yada olumsuz sonuçlar 

egzersizin şiddetine, tipine, süresine göre değişebilmektedir (2).  

Bu çalışmada; elit erkek atletlerde 6 haftalık yüksek şiddetli interval antrenmanın CK (kreatin 

kinaz) ve GH (büyüme hormonu) düzeyleri üzerine etkisi, performanslarında meydana gelen 

farklılıkların ne tür etmenlere bağlı olduğunu, atletlerin kendi içlerinde bu çalışmaya konu olan 

parametrelerin etkilenip etkilenmediğini veya hangi ölçüde etkilendiğinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

2. Yöntem 

Çalışma sistematik bir araştırma modeli olup atletler bu modele göre belirlenmiştir. 6 haftalık bir 

periyotlamaya tabi tutulan atletlere haftada 3 gün, günde 90 dakika olacak şekilde hazırlanan antrenman 

periyotlaması 15 dakika ısınma, 60 dakika ana evre ve son 15 dakikası soğuma olarak planlanmıştır. 

Antrenmanlar toplam yüklenme 2800-3000 metre olarak uygulanmıştır. 

 Elit erkek atletlerde, 6 haftalık yüksek şiddetli  interval antrenman programının CK ve GH 

hormonları üzerine etkisinin incelendiği bu çalışmaya, Diyarbakır ili genelinde, Türkiye Atletizm 

Federasyonuna bağlı kulüplerde aktif spor yapan, yaşları 22±2 olan, en az 7-8 yıllık spor geçmişleri olan 

25 milli erkek atlet arasında en üst kategoride yarışan 15 atlet gönüllülük esasına göre alındı (n=15). 

Atletlerden alınan kan parametrelerinin ön test son test modeline göre laboratuar ortamında ölçüldü. 

Yapılan normallik sınaması sonucunda nonparametrik testlerden Wilcoxon testleri kullanıldı. P<0.05 

ise istatistiksel olarak anlamlı sonuç kabul edildi. 

Deneklere uygulanan egzersiz şiddetinde sporcunun kalp atım hızları belirleyici bir 

kriterdir. Antrenman şiddetini belir Atletlerin KAH Karvonen formülüne göre (220-yaş-

dinlenik nabız x antrenman şiddeti + Dinlenik nabız = maksimum kalp tım hızı)  hesaplanmıştır. 

2.1. Araştırmaya dahil edilme kriterleri;  

 Antrenman yaşının en az 3 yıl veya üzerinde olması,  

 Herhangi bir sakatlığının olmaması,   

 Fizyoterapi veya sağlık probleminden dolayı ilaç terapisi görmüyor olması,  
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Tablo 1. Günlük Antrenman Planı  
          Günler  

 

Antrenman 

Bölümleri  

 

 

PAZARTESİ 

 

 

ÇARŞAMBA 

 

 

CUMARTESİ 

 

ISINMA  

 

30’ jog temposunda  

koşu, stretching  

 

30’ jog temposunda  

koşu, stretching  

 

30’ jog temposunda  

koşu, stretching  

 

ANA BÖLÜM  

 

2x200 m  

2x300 m  

2x400 m  

2x300 m  

2x200 m  

 

Koşular arasındaki 

dinlenmeler aktif 

dinlenme (stretching) 

şeklinde yapılacaktır.  

 

2x200 m  

2x300 m  

2x400 m  

2x300 m  

2x200 m  

 

SOĞUMA  

 

20’ jog temposunda  

koşu, stretching  

 

20’ jog temposunda  

koşu, stretching  

 

20’ jog temposunda  

koşu, stretching  

2.2. Verilerin toplanması: 

Çalışma öncesinde araştırma grubunu oluşturacak deneklere, çalışma hakkında ayrıntılı bilgi 

verilip metabolik cevapların değişmemesi için testlerden en az 24 saat öncesinde egzersiz yapmamaları, 

kafein ve/veya alkol tüketmemeleri istendi.  

Çalışmada; interval antreman programına alınan deneklerin antrenman öncesi(1.hafta) ve sonrası 

(6.hafta) hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin ölçümleri laboratuvar ortamında alındı. Atletlerin 

demografik özellikleri olarak da yaş, boy, kilo ve spor özgeçmişleri alındı.  

 

3.  Bulgular 

Tablo 1'de araştırmaya katılan elit atletlerin boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve sportif deneyim 

süreleri detaylı olarak verilmektedir. 
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Tablo 3. Gruba ait biyokimyasal ve hematolojik parametrelerin ön test – son test parametrik değerlerinin 

karşılaştırılması 

 
P<0.05 anlamlılık değeri olarak kabul edilmiştir  

  
Gruba ait biyokimyasal ve hematolojik parametrelerin ön test – son test parametrik değerlerinin 

karşılaştırılması sonucu değerler arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır (Tablo 3).  

4. Tartışma 

Rahimi ve ark. (2008), çalışmasında, antrenmanlı sporculara dayanıklılık egzersiz protokolü 

uygulanmış antrenman öncesi, sonrası ve 1 saat sonrası GH ve IGF-1 düzeylerini incelemiştir. GH 

seviyeleri antrenman sonrasında artış meydana geldiği ama anlamlı olmadığı, 1 saat sonrası ile egzersiz 

öncesi karşılaştırıldığında GH seviyeleri düştüğü belirtilmiştir (3).  

Stokes ve ark. (2005), uzun mesafe koşucuları toplamda 6 erkek ve 6 kadın, kısa mesafe 

koşucuları ise 6 erkek ve 5 kadın ile yaptığı çalışmada, GH’nun etkilerini incelemiştir. Buna göre, GH, 

kısa mesafecilerde daha fazla arttığını tespit edilmiştir (4). 
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Hickner ve ark. (1997), antrenmanlı ve antrenmansız sporcular üzerinde dayanıklılık 

egzersizlerinin kas hasarı seviyelerini antrene durumuna göre inceleyen bir çalışma yapmışlardır. 

Bisiklet ergometresinde yapılan submaksimal egzersiz öncesi ve 72 saat sonrası CK seviyelerinde, iki 

grup arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı belirtilmiştir (5). CK seviyesi özellikle eksantrik egzersiz 

sonrası yükseldiği saptanmıştır. Yoğun egzersizlerden sonra iskelet kas hasarını belirlemede kullanılan 

parametrelerinden birisi olan CK seviyesinde belirli periyotlarda artış olduğu belirtilmektedir (6,7). 

Bizim çalışmamızda 6 haftalık bir intreval periyodundan sonra deneklerin ön test- son test CK 

seviyelerinde anlamlı bir fark saptanmamıştır. Literatür incelendiğinde düşük ve yüksek şiddetlerde 

yapılan dayanıklılık egzersizleri sonucu sedanterlerde CK seviyesi egzersiz sonrası ve egzersizden 6-12 

saat sonraki sürece kadar anlamlı artışlar gösterdiği gözlemlenmektedir (69). Meydana gelen bu 

artışların, CK artışı düşük şiddetli egzersizlerde 6-12 saat sonra en üst seviyeye ulaşırken, yüksek 

şiddetli egzersizlerde 24 saat sonra ulaştığı belirtilmektedir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

İnterval antrenmanın elit atletlerde biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine etkisinin ön 

test-sontest modeline göre incelendiği bu araştırmada şu sonuçlar elde edilmiştir: 

1. Araştırmada elit atletlerin biyokimyasal ve hematolojik parametrelerin ön test - son test 

ortalama değerleri arasında anlamlılık bakımından herhangi bir fark gözlenmemiştir. 

2. Atletlerde bakılan biyokimyasal ve hematolojik parametrelerinde anlamlı sonuç çıkmaması akut 

veya kronik egzersizlere gösterilen adaptasyonları ile alakalıdır.  

Bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda; 

1. Bizim çalışmamız ile aynı doğrultuda yapılacak olan çalışmalarda farklı biyokimyasal ve 

hematolojik parametreler çalışmaya dahil edilebilinir. 

2. Bizim çalışmamız ile aynı doğrultuda yapılacak olan çalışmalarda değerlere bakılırken 

müsabaka dönemi yerine sezon öncesi çalışma dönemine bakılabilir. Böyle sezon öncesi ve 

müsabaka dönemindeki farklar karşılaştırılabilir. 
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Abstract: 

Purpose: In this study; it was aimed to examine the physical and 

physiological changes of the 6-week interval training in elite male 

athletes, what kind of factors are related to the differences in their 

performance and whether the biochemical and hematologic parameters 

are affected or to what extent the athletes are affected. 

Material and Method: For this study in determination of hematologic 

and physiological responses with 6 weeks training program; there are 

22±2 aged among 25 national team athletes with at least 7-8 years 

sports background and actively do sports in Turkey Athleticism 

Federation clubs, in the basis of voluntariness 15 athletes will be 

included in this study in the following criterion (n=15). Biochemical 

and hematologic parameters of athletes measured in accordance with 

pretest and posttest models in the laboratory environment. In the result 

of conducted normality testing in parametric tests while paired samples 

t test were used. P<0.05 was accepted statistically meaningful. 

Findings: In the result of comparison of pretest and posttest average 

values of biochemical  and hematologic parameters of Athletes there 

was no statistically meaningful difference found in these values; Total 

Cholesterol, Erythrocythe (RBC), Lactate Dehydrogenase (LDH), 

Glucose, Leucocyte (WBC), Iron Binding Capacity (IBC), HDL- 

Cholesterol, Thrombocyte (PLT), LDL- Cholesterol and Hemoglobin 

(HGB). 

Result: According to these results, sports scientists, coaches and 

athletes are recommended to follow a method considering the data 

observed in the measured biochemical and hematological parameters 

while preparing training programs or to measure other parameters 

different from these parameters. 

Key Words: Athlete, Biochemical Parameters, Hematologic 

Parameters, Interval Training 
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İNTERVAL ANTRENMANIN ELİT ATLETLERDE BİYOKİMYASAL VE HEMATOLOJİK 

PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ 

Gönül Rezzan Tizar*1    Cemal Gündoğdu2  Savaş Ayhan3  Ercan Tizar3        3  

1İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, YL, Malatya mail: gonultizar@gmail.com 

2İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Malatya mail: cemal.gundogdu@inonu.edu.tr 

3  Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, DiyarbakırMail: savas.ayhan@dicle.edu.tr, 

ercan.tizar@dicle.edu.tr 

Sorumlu Yazar: savas.ayhan@dicle.edu.tr 

Özet:  

Amaç: Bu çalışmada; elit erkek atletlerde 6 haftalık interval antrenmanın 

fiziksel ve fizyolojik değişimlerin belirlenmesi, performanslarında meydana 

gelen farklılıkların ne tür etmenlere bağlı olduğunu, atletlerin kendi içlerinde 

biyokimyasal ve hematolojik parametrelerin etkilenip etkilenmediğini veya 

hangi ölçüde etkilendiğinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Elit erkek atletlerde, 6 haftalık interval antrenman programının 

atletler üzerindeki hematolojik ve fizolojik cevapların belirlenmesinin 

amaçlandığı bu çalışmaya, Diyarbakır ili genelinde, Türkiye Atletizm 

Federasyonuna bağlı kulüplerde aktif spor yapan, yaşları 22±2 olan, en az 7-

8 yıllık spor geçmişleri olan 25 milli erkek atlet arasında en üst kategoride 

yarışan 15 atlet gönüllülük esasına göre alındı (n=15). Atletlerin 

biyokimyasal ve hematolojik parametreleri ön test son test modeline göre 

laboratuar ortamında ölçüldü. Yapılan normallik sınaması sonucunda 

Parametrik testlerde paried samples t tesi kullanıldı. P<0.05 ise istatistiksel 

olarak anlamlı sonuç kabul edildi. 

Bulgular: Atletlerin biyokimyasal ve hematolojik parametrelerinin ön test - 

son test ortalama verilerinin karşılaştırılması sonucunda; Total Kolesterol, 

Eritrosit (RBC), Laktat Dehidrogenaz (LDH), Glukoz, Lökosit (WBC), Demir 

Bağlama Kapasitesi (DBK), HDL- Kolesterol, Trombosit (PLT), LDL- 

Kolesterol ve Hemoglobin (HGB) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

farka rastlanmadı.  

Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda,  spor bilim insanları, antrenörler ve 

sporcular antrenman programları hazırlarken ölçülen biyokimyasal ve 

hematolojik parametrelerde gözlenen verileri göz önünde bulundurarak bir 

yöntem izlemeleri veya bu parametrelerden farklı olarak başka parametreleri 

de ölçmeleri önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Atlet, Biokimyasal parametreler, Hematolojik 

parametreler İnterval Antrenman. 

Not: Bu çalışma Yüksek lisans tezinden alıntıdır. 
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1. Giriş 

Uygulanacak egzersiz programının ve egzersiz yoğunluğunun fiziksel uygunluğu geliştirmek ve 

kan parametreleri üzerindeki yapacağı etkiyi takip etmek bilimsel açıdan önem teşkil etmektedir. 

Sporcular üzerinde uygulanacak egzersiz metotlarının doğru yapılması dayanıklılığın geliştirilip yüksek 

seviyeye ulaşabilmesi açısından önemlidir (1).   

Yapılan sporsal ve fiziksel aktiviteler vücut foksiyonları üzerinde önemli bir rol üstlenmektedir. 

Ayrıca gerek sporcular ve gerekse de sedanter bireyler üzerinde vücut kompozisyonu ve performansı 

etkilediği gibi hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. 

İnsanlarda egzersize kardiovasküler adaptasyon, ortama organizmanın fiziksel ve fizyolojik uyumu, iç 

dengenin sağlanması gibi organizmayı doğrudan etkileyen fizyolojik cevabın düzenlenmesinde diğer 

birçok etken gibi hematolojik ve biyokimyasal parametreler de önemli rol oynadığı birçok çalışmada 

ortaya konmuştur (2,3). Hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin olumlu yada olumsuz sonuçlar 

egzersizin şiddetine, tipine, süresine göre değişebilmektedir (4).  

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın modeli: 

Çalışma sistematik bir araştırma modeli olup atletler bu modele göre belirlenmiştir. 6 haftalık 

bir periyotlamaya tabi tutulan atletlere haftada 3 gün, günde 90 dakika olacak şekilde hazırlanan 

antrenman periyotlaması 15 dakika ısınma, 60 dakika ana evre ve son 15 dakikası soğuma olarak 

planlanmıştır. Antrenmanlar toplam yüklenme 2800-3000 metre olarak uygulanmıştır 

Deneklere uygulanan egzersiz şiddetinde sporcunun kalp atım hızları belirleyici bir 

kriterdir. Antrenman şiddetini belir Atletlerin KAH Karvonen formülüne göre ( 220-yaş-

dinlenik nabız x antrenman şiddeti + Dinlenik nabız = maksimum kalp tım hızı)  hesaplanmıştır. 

2.2. Araştırmanın grubu:  

Bu tez çalışmasında elit erkek atletlerde, 6 haftalık interval antrenman programının atletler 

üzerindeki hematolojik ve fizyolojik cevapların belirlenmesi amaçlandı. Elit erkek atletlerde, 6 haftalık 

interval antrenman programının atletler üzerindeki hematolojik ve fizyolojik cevapların belirlenmesinin 

amaçlandığı bu çalışmanın evrenini;  Türkiye Atletizm Federasyonu oluştururken, araştırmanın 

örneklem grubunu ise Diyarbakır ili genelinde, TAF’a bağlı kulüplerde aktif spor yapan, yaşları 22±2 

olan, en az 7-8 yıllık spor geçmişleri olan 25 milli erkek atlet arasında en üst kategoride yarışan 15 atlet 

gönüllülük esasına ve aşağıda belirtilen kriterlere göre alındı(n=15).  
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Tablo 1. Günlük Antrenman Planı  
          Günler  

 

Antrenman 

Bölümleri  

 

 

PAZARTESİ 

 

 

ÇARŞAMBA 

 

 

CUMARTESİ 

 

ISINMA  

 

30’ jog temposunda  

koşu, stretching  

 

30’ jog temposunda  

koşu, stretching  

 

30’ jog temposunda  

koşu, stretching  

 

ANA BÖLÜM  

 

2x200 m  

2x300 m  

2x400 m  

2x300 m  

2x200 m  

 

Koşular arasındaki 

dinlenmeler aktif 

dinlenme (stretching) 

şeklinde yapılacaktır.  

 

2x200 m  

2x300 m  

2x400 m  

2x300 m  

2x200 m  

 

SOĞUMA  

 

20’ jog temposunda  

koşu, stretching  

 

20’ jog temposunda  

koşu, stretching  

 

20’ jog temposunda  

koşu, stretching  

Araştırmaya dahil edilme kriterleri; 

1. Antrenman yaşının en az 3 yıl veya üzerinde olması, 

2. Herhangi bir sakatlığının olmaması,   

3. Fizyoterapi veya sağlık probleminden dolayı ilaç terapisi görmüyor olması, 

2.3. Verilerin toplanması: 

Çalışma öncesinde araştırma grubunu oluşturacak deneklere, çalışma hakkında ayrıntılı bilgi 

verilip metabolik cevapların değişmemesi için testlerden en az 24 saat öncesinde egzersiz yapmamaları, 

kafein ve/veya alkol tüketmemeleri istendi. 

Çalışmada; interval antreman programına alınan deneklerin antrenman öncesi(1.hafta) ve sonrası 

(6.hafta) hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin ölçümleri laboratuvar ortamında alındı. Atletlerin 

demografik özellikleri olarak da yaş, boy, kilo ve spor özgeçmişleri alındı. 

2.4.  Biyokimyasal ve Hematolojik Parametrelerin Ölçümü:  

Deneklerden altı (6) haftalık bir antrenman öncesi ve bu periyot sonrası alınan kan örnekleri (4ml) 

santrifüj edilip plazmaları ayrıştırılıp sarı ve mor plastik kapaklı EDTA’lı tüpler içerisinde analiz 

zamanına kadar -20°C’de muhafaza edilerek D.Ü Tıp Fakültesi Hastanesi Biyokimya Laboratuarında 

ELİSA yöntemiyle analiz edildi. Deneklerden EDTA’lı tüplere alınan 4 milimetrelik kan örnekleri D.Ü. 

Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarında bulunan Abbot Cell -DYN-3700 R marka otomatik kan sayım 

cihazı kullanılarak gerçekleştirildi.  

Deneklerden alınan kan örneklerinden bakılan parametreler:  
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-Total Kolesterol (mg/dl) -Eritrosit (RBC) -Laktat Dehidrogenaz (LDH) 

- Glukoz (mg/dl) -Lökosit (WBC) -Demir Bağlama Kapasitesi (DBK) 

-HDL-Kolesterol(mg/dl) -Trombosit (PLT) -Hemoglobin (HGB) 

-LDL-Kolesterol (mg/dl)   

2.5. Verilerin Analizi 

Tüm değişkenler için tanımlayıcı istatistik olarak aritmetik ortalama (X) ve standart sapma (Std) 

hesaplandı. Daha sonra elde edilen verilerin normallik (parametrik ve non-parametrik) sınamalarına 

göre yapıldı. Ölçümlerden elde edilen tüm veriler bilgisayar ortamında istatistiksel analizleri (SPSS 21 

paket program) yapılarak değerlendirildi.  

 Dağılımları normal olan parametrelerin (parametrik) paried samples t testi kullanıldı. Dağılımları 

normal olmayan (non-parametrik) parametler ise wilcoxson testi kullanıldı. 

İstatistiksel olarak p < 0.05 anlamlı olarak kabul edildi. Yapılan power (güç testi ) analizi 

sonucunda testin gücü % 87 olarak tespit edildi. 

3. Bulgular 

Diyarbakır ili genelinde, Türkiye Atletizm Federasyonuna bağlı kulüplerde aktif spor yapan, 

yaşları 22±2 olan ve en üst kategoride mücadele eden 15 elit atletin Total Kolesterol (mg/dl) Glukoz 

(mg/dl) HDL- Kolesterol  (mg/dl) LDL- Kolesterol  (mg/dl) Eritrosit  (RBC) Lökosit  (WBC) Trombosit 

(PLT) Hemoglobin  (HGB) Laktat Dehidrogenaz  (LDH) Demir Bağlama Kapasitesi (DBK) 

parametrelerinin öntest – son test değerlerinin incelenmesinde anlamlı bir fark olup olmadığını 

belirlemek amacıyla Paired Samples Test analizi yapıldı. Analiz sonucunda Kolesterol (mg/dl) Glukoz 

(mg/dl) HDL- Kolesterol  (mg/dl) LDL- Kolesterol  (mg/dl) Eritrosit  (RBC) Lökosit  (WBC) Trombosit 

(PLT) Hemoglobin  (HGB) Laktat Dehidrogenaz  (LDH) Demir Bağlama Kapasitesi (DBK) bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05) (Tablo.1). 

Çalışmamızın demografik özelliklerinden yaş boy kilo ve sportif deneyim süreleri bakımından 

anlamlı olup olmadığına kolerasyon testi ile analizi yapıldı. Değerler arasında anlamlı bir farka 

rastlanmadı (Tablo.2). 

 

Tablo 2’de araştırmaya katılan elit aletlerin yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve sportif deneyim 

süreleri detaylı olarak verilmektedir. 
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Tablo 3. Gruba ait biyokimyasal ve hematolojik parametrelerin ön test – son test   

nonparametrik değerlerinin karşılaştırılması 
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4. Sonuç 

Literatür incelendiğinde egzersizin biyokimyasal ve hamatolojik parametreler üzerine sonuçları 

ile ilgili araştırmalarda elde edilen veriler çok farklılık göstermektedir. Rietjens ve ark. (2002), 4 bayan, 

7 erkek, toplam 11 elit atlet üzerinde yaptıkları çalışmada, atletlerden sezon sonrasında ve yüksek 

irtifada kan örnekleri ön test -  son test şeklinde değerlerine bakmışlar. Bu sonuçlara göre yüksek irtifada 

sadece HGB, RBC, HCT, MCV parametrelerinde anlamlı artış tespit edilirken,  WBC, PLT, MCH ve 

MCHC parametrelerinde anlamlı bir değişikliğe rastlamamışlardır. Sezon sonu değerlerin ön test – son 

ölçümlerinde ise parametrede anlamlı bir farklılık tespit etmemişlerdir (5). Bizim çalışmamızda 

ölçümünü yaptığımız benzer parametrelerden WBC, PLT paralellik taşırken HGB, RBC gibi bazı 

parametrelerde ise farklılık göstermektedir. Farklılık gösteren parametrelerin sebebi ise irtifa 

durumlarının benzer olmamasından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir (6, 7).   

Ayhan ve ark. (2018) erkek elit futbolculara ön test – son test şeklinde müsabaka ortamına uygun 

yaptırdıkları çalışmalarında; Glukoz, LDH, CK, DBK, Trigliserid Total Kolesterol parametrelerinde 

anlamlı bir sonuca rastlamamışlardır (p>0,05). Bizim çalışmamızda da ele aldığımız; Glukoz, LDH, CK 

ve DBK gibi parametrelerde anlamlı bir sonuca rastlanmadı. Bu bakımdan söz konusu parametrelerde 

çalışmamız ile paralellik taşıdığını görmekteyiz (8). 

5. Öneriler 

İnterval antrenmanın elit atletlerde biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine etkisinin 

ön test-sontest modeline göre incelendiği bu araştırmada şu sonuçlar elde edilmiştir: 

1. Araştırmada elit atletlerin biyokimyasal ve hematolojik parametrelerin ön test - son test 

ortalama değerleri arasında anlamlılık bakımından herhangi bir fark gözlenmemiştir. 

2. Atletlerde bakılan biyokimyasal ve hematolojik parametrelerinde anlamlı sonuç çıkmaması akut 

veya kronik egzersizlere gösterilen adaptasyonları ile alakalıdır. 

Bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda; 

1. Spor hekimleri, antrenman bilimciler ve sporcular antrenman programları hazırlarken 

sporcuların biyokimyasal ve hematolojik test ölçümlerini de yaparak bu doğrultuda bireysel 

özellikleri de göz önünde bulundurarak antrenman programları hazırlamaları önerilmektedir. 

2. Çalışmalar dizayn edilirken farklı spor branşlarından sporular çalışmaya dâhil edilebilir. 

Böylece ortaya çıkan anlamlılık değerlerin farkı anlaşılabilir. 
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Abstract: 

Purpose: This study was carried out to determine the effects of koumiss on the doxorubicin (DOX) 

toxicity in rats.  

Materials and Methods: In the study, rats were divided into four groups: Group 1: Control group, 

Group 2: Koumiss treated group (2 ml/kg/day gavage, 7 days), Group 3: DOX treated group (20 mg/kg 

body weight, single dose, i.p.), Group 4: DOX+koumiss treated group. Koumiss application was started 

2 days before DOX application and continued for 7 days. At the end of the study, malondialdehyde 

(MDA), reduced glutathione (GSH) levels and antioxidant enzymes activities such as catalase (CAT), 

glutathione peroxidase (GSH-Px) and superoxide dismutase (SOD) were determined.  

Results: In the DOX treated group, there was an increase in MDA (P<0.001) and GSH (P<0.05) levels, 

and a decrease in CAT (P<0.001) and GSH-Px (P<0.001) activities compared to the control group. 

There was no statistically significant difference in SOD activity. MDA, GSH levels and CAT, GSH-Px 

activities were found to be normal in DOX+koumiss treated groups, but the increase in GSH-Px activity 

was not statistically significant in the DOX+koumiss treated group.  

Conclusion: The results of our study suggest that DOX, a potent chemotherapeutic drug, plays an 

important role in oxidative stress. It has been shown that koumiss applied together with DOX attenuates 

DOX-induced oxidative damage. 

Keywords: koumiss, doxorubicin malondialdehyde, glutathione, antioxidant enzyme 

1. Introduction

Doxorubicin (DOX) is a broad-spectrum antineoplastic drug in the cytotoxic antibiotics group. 

This group includes antibiotic antineoplastic drugs obtained from cultures of various microorganisms 

[1, 2]. DOX is obtained by fermentation of streptomyces peucetius. It has moderate lipophilic properties. 

It includes amino sugar and an anthracycline ring [3, 4]. DOX is one of the most important antitumor 

drugs with important clinical applications in breast, ovarian, testicular, thyroid and lung cancers and in 

the treatment of many diseases such as Ewing's sarcoma, osteosarcoma and rhabdomyosarcoma. It has 

also been found to have beneficial effects in hematologic cancers, including acute leukemias, multiple 

myoloma, Hodgkin's disease and common non-Hodgkin's lymphomas [5, 6]. It is generally used in 

combination therapy with other agents (cyclophosphamide, cisplatin, nitrosoureas). In this way, the 

synergistic effect, when used alone allows a longer recovery than observed effect [6]. Toxicity is the 

main adverse effect that may limit its use. DOX-associated toxicity develops a poor prognosis and can 

often have fatal consequences [7].  

DOX inhibits DNA synthesis in rapidly proliferating cells, especially when administered 

parenterally, and damages DNA through various mechanisms. The aglycone portion of the drug 

molecule enters between the DNA and RNA. The ionic sugar structure in the molecule is ionically bound 
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to stabilize the interkelation. As a result, DNA and RNA are deformed during synthesis. This effect is 

not period-specific, but has a high activity on cells in the ’S’ period. DOX can also strongly chelate with 

iron and bind to DNA and cell membranes and produce free radicals that can easily break down DNA 

and cell membranes [8]. 

The mechanism of DOX-induced toxicity is attributed to the formation of free radicals, 

stimulation of lipid peroxidation, and subsequent alteration of cellular membrane integrity. This 

hypothesis is supported by the reported cytoprotective effect of antioxidants against DOX toxicity [2]. 

Inhibition of DNA synthesis and formation of oxygen radicals causes lipid peroxidation in tissues 

such as kidney, heart and liver [9]. In the pathogenesis of DOX -related toxicity; free radical formation, 

decrease in antioxidant enzymes and increase in lipid peroxidation are known to play a role. Free radicals 

responsible for pathogenesis are superoxide, hydroxyl radicals and nitric oxide. It has also been shown 

that lipid peroxidation products such as malondialdehyde (MDA) induced by free radicals also 

contribute to the event and cause toxicity by reducing antioxidant enzymes such as glutathione 

peroxidase (GSH-Px), superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) [10-12].  

Prevention of cancer is one of the most studied topics because it is one of the most important 

causes of death today. However, limitation of antitumor effect and prevention of toxicity due to the toxic 

effects of DOX, which is an effective antitumor agent, are also on the agenda. 

Koumiss, a very old Turkish drink, is a fermented milk product obtained from mare's milk and 

consumed mostly in Central Asia. It has been noted that it has beneficial effects on liver, spleen, kidney 

function, internal secretory glands, immune system, circulatory system, nervous system and digestive 

tract activity [13, 14]. It has also been reported to have positive results in the treatment of diseases such 

as tuberculosis, typhoid fever, paratyphoid, dysentery, ulcers and hepatitis and has been shown to have 

antibiotic effects against many bacteria [14].  

The aim of this study was to investigate the effects of koumiss on the toxicity of DOX by the 

MDA levels, reduced glutathione (GSH) levels and activity of antioxidant enzymes such as CAT, GSH-

Px and SOD were examined in rats' blood tissue. 

2. Materials and Metods

2.1.  Animals and Experimental Design 

The study was conducted with the permission of Fırat University Ethical Committee for 

Experimental Research (Protocol No: 2012/03-43). In this study, 12 week old male Wistar-Albino rats 

(250-300 g) obtained from Fırat University Experimental Animal Breeding Unit were used as animal 

material and the experimental part of the study was carried out at Fırat University Experimental 

Research Center. Rats, 25 ± 2 °C constant temperature, humidity of 60-65% and in ventilated rooms; 12 

hours of light and 12 hours of darkness were housed under standard conditions and during experimental 

applications, the rats were given standard commercial rat feed (pellet feed) and tap water ad libitum. 

In the study, rats were divided into four groups: Group 1: Control group, Group 2: Koumiss 

treated group (2 ml/kg/day gavage, 7 days), Group 3: DOX treated group (20 mg/kg body weight, single 

dose, i.p.), Group 4: DOX+koumiss treated group. Koumiss application was started 2 days before DOX 

application and continued for 7 days. At the end of the study, MDA, GSH levels and antioxidant 

enzymes activities such as CAT, GSH-Px and SOD were determined.  

2.2. Biochemical Analysis 

At the end of the administrations, rats were sacrificed and blood samples were taken into tubes 

containing anticoagulant (Ethylenediaminetetraacetic acid-EDTA).  They have been centrifuged for 10 
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minutes at +4 °C to separate their plasmas. Plasma was used for MDA and whole blood was used for 

GSH and GSH-Px determination. After the blood samples with EDTA from which their plasma was 

separated were washed 3 times with saline (0.9% NaCl), CAT and SOD activities and hemoglobin (Hb) 

levels were determined in erythrocytes.  

MDA levels in plasma samples were determined spectrophotometrically according to the 

method modified by Placer et al. [15]. This method is based on the reaction of MDA which is one of the 

aldehyde products of lipid peroxidation with thiobarbituric acid (TBA). GSH was determined by the 

method reported by Ellman et al. [16]. This is a spectrophotometric method based on the formation of a 

highly stable yellow color by sulfhydryl groups when 5,5' dithiobis-2-nitrobenzoic acid (DTNB) is 

added. Aebi [17] method was used to measure CAT activity. CAT catalyzes the breakdown of hydrogen 

peroxide (H2O2). The breakdown rate of  H2O2 by CAT was measured spectrophotometrically by using 

the absorption of light by H2O2 at a wavelength of 240 nm. GSH-Px activity was determined by Beutler 

[18] and SOD activity by Sun et al. [19].  

2.3. Statistical Analysis 

The results were expressed as mean ± standard error (SE). The Shapiro–Wilk normality test was 

used to determine whether the raw values of all the measured parameters showed normal distribution. 

The values yielded by the test all showed normal distribution. ANOVA was used to reveal whether 

significant differences existed among the groups. A post hoc Tukey test was used for multiple intergroup 

comparisons. Statistical significance was accepted at p<0.05. The Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) PC software programme (version 22.0; IBM, USA) was used to perform the statistical analysis 

of the data. 

3. Results  

Table 1 presents the some antioxidant enzyme activities in blood tissue of the control and 

experimental groups. In the DOX treated group, there was an increase in MDA (P<0.001) and GSH 

(P<0.05) levels, and a decrease in CAT (P<0.001) and GSH-Px (P<0.001) activities compared to the 

control group. There was no statistically significant difference in SOD activity. MDA, GSH levels and 

CAT, GSH-Px activities were found to be normal in DOX+koumiss treated groups, but the increase in 

GSH-Px activity was not statistically significant in the DOX+koumiss treated group. 

 

Table 1. Antioxidant enzyme activities in blood tissue of the control and experimental groups 

 Control Koumiss DOX DOX+Koumiss 

 

MDA  

(nmol/ml) 

7.64±0.78a 9.84±1.42a 16.10±0.75b** 10.69±0.36a 

GSH  

(µmol/ml) 

66.40±2.12a 68.48±2.10a 77.46±2.17b* 69.34±1.60a 

CAT  

(k/g Hb) 

58.06±5.09a 46.22±1.16a 31.73±1.63b** 44.91±2.0a 

GSH-Px  

(U/g Hb) 

4.01±0.08a 4.25±0.11a 1.82±0.19b** 2.20±0.17b 

SOD  

(U/g Hb) 

6.66±1.36 8.46±0.01 8.74±0.37 8.72±0.97 

The data are expressed as mean ± SE for seven animals per group. Within rows, means with different letters (a and b) are significantly different 
(*P < 0.05 and **P < 0.001) 

Oral Presentation / Full Text 694



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

 

4. Discussion 

Cancer is a lethal disease that is manifested by the uncontrolled proliferation, invasive nature and 

metastasis of cells and is still the second most common cause of death after cardiovascular diseases in 

developed countries. Most anticancer drugs inhibit the growth and proliferation of malignant cells with 

their cytotoxic effects and lead to their death. Nowadays, efforts to increase the effectiveness and 

decrease the side effects of commonly used antineoplastic agents are increasing. Although some agents 

are widely used in the treatment of cancer, they are frequently affected in other tissues than tumor tissue 

and serious side effects occur. DOX used in cancer treatment is an effective chemotherapeutic agent 

with high side effects [20-22]. 

The pathogenesis of DOX-induced damage is multifactorial and is directly related to drug 

metabolism and antitumor activity. One of the important features of DOX-induced toxicity is dose-

dependent effects [23]. Free radicals, overload of calcium and mitochondrial dysfunction are the main 

triggers of DOX-induced toxicity [21]. 

MDA is an important oxidation product of polyunsaturated fatty acids, and increased MDA 

content is an important indicator of lipid peroxidation. In the study, it was found that MDA levels 

increased significantly in the DOX group compared to the control group. The increase in MDA level 

can be considered as an indicator of the damage caused by DOX. In the DOX-treated group, the elevation 

of MDA may be related to the metabolism of DOX, which causes release of iron ions, which react with 

cellular components, especially polyunsaturated fatty acids in the cell membrane, and elevate MDA 

[24]. There is also evidence that antioxidant enzymes and free radicals are involved in the pathogenesis 

of DOX-induced toxicity [25-29]. 

Changes in MDA, GSH levels and antioxidant enzyme activities were detected in different tissues 

after DOX administration [25-29]. Karapehlivan et al. [30] found that DOX elevated plasma MDA 

levels, whereas GSH levels decreased significantly in the DOX group compared to baseline values from 

the third day of application. Iliskovic et al. [25] reported a significant increase in MDA level in cardiac 

tissue after DOX administration and a significant decrease in GSH-Px activity. Luo et al. [26] showed 

that MDA levels were increased in the heart tissue of rats given single dose DOX (10 mg/kg) and 

suggested that DOX induces the release of MDA or other similar cytotoxic substances and initiates 

cardiotoxicity. Yilmaz et al. [27] found that after administration of adriamycin, the commercial form of 

DOX, MDA and GSH levels increased in heart and kidney tissue, CAT activity increased in heart tissue, 

it decreased in renal tissue and GSH-Px activity did not change in both tissues. The results of this study 

confirmed that a single dose of DOX causes toxicity in rats. In this study, MDA and GSH levels were 

significantly increased, antioxidant enzyme activities except SOD were decreased and the hypothesis 

that radicals play a major role in DOX toxicity was supported. The findings of the study suggest that 

DOX may lead to the formation of active free radicals due to the increase in oxidative stress. While 

some investigators [31] found a decrease in GSH levels in some tissues as a result of oxidative stress, 

some investigators [27, 32] found that oxidative damage may increase GSH levels. At the end of the 

study, the increase in GSH levels after DOX application was evaluated as a reaction of tissues against 

oxidative stress. In addition, the increase in GSH level and the decrease in GSH-Px activity, an 

antioxidant enzyme that catalyzes the conversion of GSH to oxide glutathione (GSSG), may be 

interpreted as inhibiting the conversion of GSH to GSSG. GSH is the major cellular -SH compound that 

acts as both nucleophile and effective reducing agent by interacting with numerous electrophilic and 

oxidizing compounds. -SH can act as a non-enzymatic antioxidant by direct interaction of the SH group 

with free oxygen radicals, or as a coenzyme can participate in the enzymatic detoxification reaction for 

free oxygen radicals [33]. The decrease in antioxidant enzyme activities such as CAT, GSH-Px after 

DOX administration can be explained by an increase in free radical production during DOX metabolism. 
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It is thought that more effective and higher doses may be possible by reducing the severity of 

toxicity of some antioxidant agents in order to alleviate the toxic effects of DOX which is a frequently 

used chemotherapeutic agent for various malignancies. 

Koumiss, as a traditional beverage of the nomadic population in Central Asia, has been recognized 

as a healthy drink for centuries. In addition, some authors have reported that koumiss has beneficial 

effects on many organs, tissues and systems in our body [34-36].  

 Zhang et al. [37] evaluated the antioxidant potential of Lactobacillus casei isolated from koumiss 

in a hyperlipidemic rat model induced by high-fat diet. The researchers observed significant decreases 

in MDA levels, which are indicator of lipid peroxidation, and increased GSH-Px and SOD activities in 

Lactobacillus casei treated groups. At the end of their studies, the researchers concluded that L. casei 

could help to alleviate oxidative stress by reducing lipid peroxidation and regulating lipid metabolism 

in both blood and liver tissues of rats with hyperlipidemia in vivo. In another study, the researchers 

evaluated the protective effects of Lactobacillus casei, which is a fermentation product of mare's milk, 

on impaired glucose tolerance in fructose-induced hyperinsulinemia mice. The researchers found that 

Lactobacillus casei significantly reduced serum MDA levels. [38]. 

Wang et al. [39] Lactobacillus casei Zhang and MG1-4, which were isolated from koumiss in 

male Wistar rats for 28 days, investigated the antioxidant effects of the koumiss. The researchers 

observed that SOD activity in liver tissue and GSH-Px activity in serum increased significantly while 

MDA levels decreased. The researchers concluded that L. casei Zhang's antioxidant activity was higher 

than that of L. casei MG1-4 and that L. casei Zhang could have a stronger antioxidant activity. In a 

similar study, the researchers investigated the hepatoprotective effects of L. casei Zhang isolated from 

koumiss against liver damage caused by lipopolysaccharide and D-galactosamine. The researchers 

found that MDA levels decreased and SOD activity increased with L. casei Zhang application [40]. In 

the present study, similar to the results of the researchers, a significant decrease in MDA levels and an 

increase in decreased antioxidant enzyme enzyme activities were determined in general, and the results 

suggested that we might have antioxidant effects. 

As a result, it was found that lipid peroxidation increased, antioxidant enzymes activities 

decreased in DOX-treated rats and MDA, GSH levels and antioxidant enzyme activities generally 

approached the control group when we were given DOX together koumiss. Improvement of MDA and 

GSH levels and antioxidant enzyme activities can be explained by the ability of koumiss to prevent 

oxidative stress and free radicals by limiting DOX-induced free radical production and increasing the 

antioxidant defense system. These results suggest that koumiss can reduce DOX toxicity. 
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Abstract: Diabetes mellitus is a metabolic disease caused by the inability of the tissues to use insulin 

despite normal or insufficient insulin production. Chromium, which is one of the significant 

microelements in the treatment and protection of diabetes, plays an important role in the regulation of 

insulin activity in the body. Also this element; plays an essential role in the regulation of carbohydrate, 

lipid, protein metabolism as well as in the increase of insulin receptor activity. Chromium picolinate is 

the most effective form of this element and it has been reported in some studies that it provides balance 

blood glucose control. It has been reported in some research that Chromium picolinate use to balance 

blood glucose control in human body. However, studies have been reported no effect of chromium 

picolinate in cats and dogs. In this review, the effect of chromium will be examined on diabetes in cats 

and dogs. 

Keywords: diabetes mellitus, chromium, cat, dog 
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Özet: Diyabet hastalığı (Diabetes mellitus, DM), insülinin yetersiz ya da insülin üretimi normal 

olmasına rağmen dokuların insülini yeterli kullanamaması sonucu oluşan metabolik bir hastalıktır. 

İnsan diyabetinin tedavisinde ve korunmasında önemli mikro elementlerden birisi olan krom, vücutta 

insülin aktivitesinin düzenlenmesinde rol alır. Ayrıca; bu element karbonhidrat, lipit, protein 

metabolizmasının düzenlenmesi yanı sıra insülin reseptör aktivitesinin artışında da önemli bir yere 

sahiptir. Bu elementin birçok formu olmasına rağmen en etkili ve en iyi emilen formunun krom pikolinat 

olduğu belirtilmiştir. İnsanlarda yapılan bazı araştırmalarda kan glikoz kontrolünü dengelediği rapor 

edilmiştir. Fakat kedi köpeklerde yapılan çalışmalarda krom pikolinatın etkisinin olmadığı 

bildirilmiştir. Bu derlemede kromun kedi ve köpeklerde görülen diyabet hastalığı üzerine etkisi 

incelenecektir. 

Anahtar sözcükler: diyabet hastalığı, krom, kedi, köpek  

1. Giriş

Günümüzde önemli sağlık sorunlarından biri olarak kabul edilen diyabet hastalığı, ilk olarak eski

Mısır’lılar tarafından MÖ.1500’lü yıllarda sık sık idrara çıkan ve kilo kaybı görülen insanlarda 

keşfedilmiştir [1]. Hastalığın tarihçesine bakıldığında Yunanca’da ‘‘sifon’’ veya ‘‘boşaltmak’’ anlamına 

gelen ‘‘diyabet’’ teriminin klinik olarak ilk tanımı M.S 1. yüzyılda Arateus adlı Romalı bir hekim 

tarafından kullanılmıştır. İngiliz doktor Thomas Willis, diyabetli hastaların idrarlarının tatlı olduğunu 

belirlemesinden sonra ‘‘ballı şeker’’ anlamına gelen “mellitus” kelimesini de içine alan Diabetes 

mellitus terimini olarak adlandırmıştır [2]. Dr. Frederick Banting ve Charles Best adlı bilim insanlarının 

1921 yılında sağlıklı köpeklerin pankreas hücrelerinden elde ettikleri ekstrat ile diyabet oluşumunu 

engelledikleri ve sonuçta da pankreastan salınan insülin hormonunu keşfettikleri bildirilmiştir [1], [3].  

Diyabet hastalığı, insülinin yetersiz olması ya da insülin üretimi normal olmasına rağmen dokuların 

insülini yeterli kullanamaması sonucu oluşur. Ülkelere ve toplumlara göre insanlarda görülme insidansı 

değişen diyabet hastalığının kedi, köpek, domuz, at ve küçük ruminant hayvanlarda da görüldüğü 

bildirilmiştir [4]. Hastalığın en önemli bulgularından biri insülin salınımının olmaması veya eksikliği 

sonucu ortaya çıkan hiperglisemidir [5]. Diyabetin tedavisi ve korunmada rol oynayan önemli mikro 

elementlerden biri olan krom, insanlarda insülin reseptör aktivitesini arttırmaktadır. Ayrıca bu 

elementin, karbonhidrat, lipid ve protein metabolizmalarında da görev aldığı bildirilmiştir [6]. Bu 
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derlemede kedi ve köpeklerde görülen diyabet hastalığı ile krom arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

1. Kromun Glikoz Metabolizmasındaki Rolü

Glikoz, memeli hücrelerinin ana enerji kaynağını oluşturur. Diyetle alınan polisakkarit veya 

disakkaritlerin parçalanmasıyla doğrudan, karaciğer ve kaslardan ise glikoneogenezis ile dolaylı olarak 

glikoz sentezi gerçekleşir [7]. Alınan diyet sonrası kanda artan glikoz seviyesinin kontrol altına alınması 

amacıyla pankreasta bulunan β-hücrelerinden insülin hormonu salgılanır. Anabolik bir hormon olan 

insülin, karaciğerde glikojen sentezini ve lipogenezisi uyarırken, glikoneogenezisi ve lipolizi engeller. 

İnsülin bu etkisini hücre reseptörleri üzerinden oluşturur [8]. İnsülin reseptörleri glikoprotein yapıda 

olup, hücre içi iki α-alt birim ve hücre dışı iki β-alt birimden oluşmuştur (Şekil 1). 

Şekil 1. İnsülin reseptörlerinin şematik olarak gösterimi [9]. 

İnsülinin α alt birimine bağlanması sonucu insülin reseptörünün hücre içinde β alt biriminin 

fosforilizasyonu gerçekleşir, böylece insülin reseptörünün hücre içi tirozin kinaz aktifleşmesine neden 

olur [10]. Aktive olan tirozin kinaz, insülin reseptör substrat (IRS) ailesi üyelerinden kaslarda glikojen 

sentezinde görevli IRS-1 ve karaciğerdeki glikoneogeneziste rol oynayan IRS-2’nin aktivasyonunu 

sağlar [11]. Tirozin kinazın aktive ettiği IRS-1 ve IRS-2 fosfoinositol-3-kinaz (PI3-K) enzimini uyarır 

[12]. PI3-K’nın aktive olmasıyla protein kinaz B (Akt) sentezi meydana gelir, böylece glikoz taşıyıcı 

tip-4 (GLUT4-adipoz, iskelet ve kalp kasında bulunan, insülin ile beraber glikoz taşınmasında görev 

alan bir protein) veziküllerinden GLUT4’ün salınımı gerçekleşir (Şekil 2). Salınan GLUT4 hücre 

yüzeyine taşınarak hücreye glikoz alınımını sağlar [10]. GLUT4 genindeki bozulmaların glikoz 

transportunun bozulmasına ve sonuç olarak da insülin direncinin oluşmasına neden olduğu bildirilmiştir 

[13]. 

Oral Presentation / Full Text 701



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

Şekil 2.  İnsülinin etki mekanizması 

Diyabet hastalığının azaltılmasında glikoz transportundaki bozukluğun ve insülin direncinin 

ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için bazı mikro elementler bu hastalığın azaltılmasında etkili 

olabilmektedir. İnsülin reseptör aktivitesini arttırıp insülin direncini azaltmada etkin rolü olmasından 

dolayı diyabet hastalığının azaltılmasında kromun etkisi büyüktür. Obez ratlar ile yapılan bir çalışmada 

krom pikolinat takviyesi sonrasında GLUT4 seviyesinin önemli derecede arttığı bildirilmiştir [14]. 

Yapılan bu çalışmada GLUT4 seviyesine bağlı olarak hücrenin insülin duyarlılığının artması sonucu 

glikozun hücre içine alınması ve dolayısıyla glikoz kaybının azaldığı rapor edilmiştir [14] . 

Yaklaşık 1500 dalton molekül ağırlığına sahip olan düşük moleküler ağırlıklı krom (LMWCr) 

molekülü glisin, sistein, aspartat ve glutamat aminoasitlerini içeren bir oligopeptiddir [15]. Diğer adı da 

kromodulin olan bu peptid, 4 krom atomunu (Cr+3) bağlar. Tirozin kinaz aktivasyonunu sağladığı ve 

insülin reseptörlerinin insüline cevabını arttırarak protein, lipid ve karbonhidrat metabolizmasını 

düzenlediği bildirilmiştir [16]. Bu molekül memelilerde bulunmaktadır. 
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Şekil 3. İnsüline yanıt olarak, 

LMWCr tarafından insülin reseptör aktivitesinin uyarılması. İnsülin reseptörünün inaktif formu, 

insüline bağlanarak aktif forma dönüşür. Böylece, kromun kandaki insüline bağımlı hücrelere hareketini 

tetikler. ApoLMWCr (LMWCr molekülüne krom atomları bağlı değil iken inaktif haldedir, 

ApoLMWCr adını alır.), reseptöre tek başına bağlanamaz ve kinaz aktivitesini etkinleştiremez.  

ApoLMWCr (▲) kroma bağlandıktan sonra holoLMWCr (■) formuna dönüşerek insülin alıcısına 

bağlanır ve reseptör kinaz aktivitesi daha da aktifleşir. Kandaki insülin konsantrasyonu düştüğünde, 

etkilerini azaltmak için holoLMWCr hücreden salınabilir [16]. 

 

 

2. Köpeklerde Diyabet Hastalığı ve Krom Arasındaki İlişki 

 

Köpeklerde, klinik olarak tanımlanan en yaygın diyabet tipi, insanlardaki tip-1 diyabete 

benzemektedir. Bu diyabet tipi β-hücrelerinin bozukluğuna bağlı kalıcı bir hipoinsülinemi ile 

karakterizedir. Fakat, insülin salgısının uyarılmasını takiben serum insülin konsantrasyonunda bir artış 

olmaz. Bu durumda ketoasidozun oluşumunu engellemek ve gliseminin kontrolünü sağlamak için 

mutlaka dışarıdan insülin takviyesi gerekmektedir [17], [18]. İnsanlardaki diyabete duyarlılık ile ilişkili 

İnsan Lökosit Antijen (Human Leukocyte Antigen, HLA) geni ile köpeklerde tip-1 diyabet ile ilişkili 

Köpek Lökosit Antijen (Dog Leukocyte Antigen, DLA) benzerlik gösterdiği bildirilmiştir [19], [20]. 

Yapılan çalışmalar, bazı köpeklerde diyabet gelişiminde immun sistemle ilişkili bileşenlerin de 

olduğunu göstermektedir. Davison ve ark. 2008 yılında yaptığı bir çalışmada 30 diyabetli köpeğin 5’inde 

insanlarda da tanımlanan hücre içi Glutamik asit dekarboksilaz (GAD65) ve İnsülinoma antijen 2 (IA-

2) ile ilgili antikorlar saptanmıştır [21]. Tip-1 diyabet pankreatitis gibi pankreasın işlevinin kaybedildiği 

durumlarla birlikte otoimmun mekanizmalar, köpeklerde diyabetin başlamasında ve ilerlemesinde 

potansiyel bir role sahiptir. Bu durumda β- hücrelerinin fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak 

hipoinsülinemi oluşumu ve dolaşımdaki glikozun hücre içine taşınamamasıyla, hızlı bir şekilde 

glikoneogenez ve glikojenoliz meydana gelir [17]. Tip-1 diyabetli köpeklerde β-hücrelerinin fonksiyon 

kaybı geri döndürülemez, bu yüzden bu tip diyabette hayvan yaşamı boyunca insülini dışardan almak 

zorundadır. Daha önce diyabetli köpeklerin tedavisinde kroma yönelik bir çalışma yapılmadığı için Tip-

1 diyabetli köpeklerde kromun etkisi net olarak bilinmemektedir. 

Tip-2 diyabet hastalığı ise Tip-1 diyabet hastalığına göre daha az görülmekte olup, obezite, insülin 

direnci, β-hücre disfonksiyonu, bozulmuş insülin sekresyonu ve insülin reseptör fonksiyonlarında 

meydana gelen aksamalarla ilişkilidir [22]. Köpeklerde yapılan bir çalışmada obeziteye bağlı insülin 

direncinin oluşmasına rağmen diyabet hastalığının klinik belirti göstermediği; ancak, 2.6 yıl kadar 

sürenin sonunda bu hayvanlarda diyabet hastalığının şekillendiği bildirilmiştir [23]. Pankreasın β-

hücrelerinin fonksiyon bozukluğu, tip-2 diyabet gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Serbest yağ 

asitleri ve adipoz dokulardan salınan adipokinler, hem insülin direncinin gelişimine hem de β-

hücrelerinin bozukluğuna neden olduğu ifade edilmiştir [24]. Köpeklerde diyabetle ilgili kroma dahil 

yapılan çalışma çok azdır. Tip-2 diyabetli köpeklerde yapılan bir çalışmada insülin ile beraber krom 

pikolinatın kullanılmasının sadece insülin kullanılmasına göre kan glikoz, serum fruktozamin ve HbA1c 

oranında herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermediği (Tablo 1) bildirilmiştir [25].  
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Tablo 1. Tip-2 diyabetli köpeklerde insülin veya insülin + kromun kan glikoz, serum fruktozamin ve 

HbA1c parametreleri üzerine etkisi 

 

 

 

a13 adet köpeğe 3 ay boyunca insülin verilmiştir 

bHer 12 saatte 1 insülin dozu uygulanmıştır.  

 

3. Kedilerde Diyabet Hastalığı ile Krom Arasındaki İlişki 

Kedilerde diyabet hastalığının Tip-1 formu nadir olarak görülmektedir. Bu hayvanlarda tip-1 

diyabet hastalığının otoimmun hastalıklar ve insülitis gibi birkaç hastalıkta sekonder olarak oluştuğu 

bildirilmiştir [26], [27]. Daha önce Tip-1 diyabetli kedilerde krom kullanımı ile ilgili herhangi bir 

çalışma bulunmamaktadır.  

Diyabet hastalığının tip-2 formu ise kedilerde daha fazla oranda görülmektedir. Genetik faktörler 

başta olmak üzere (insülin direnci), fiziksel hareketsizlik, yüksek oranda rafine edilmiş kolay 

sindirilebilir karbonhidratların tüketimi ve ana nedenlerden biri olan obezite gibi risk faktörlerinin 

etkisiyle pankreasın β-hücrelerinden aşırı insülin salınımı ve β-hücrelerinin fonksiyon bozukluğuna 

bağlı olarak diyabet oluşur [18], [28]. Özelikle evcilleştirilmeden önce doğada zorunlu etçil konumunda 

olan kediler düşük karbonhidrat ve yüksek protein ile beslenirken, evcilleştirildikten sonra bu durum 

değişmiştir. Yüksek protein ve düşük karbonhidratlı diyetten, düşük protein ve yüksek karbonhidrata 

doğru değişen diyetler, özellikle de fiziksel aktivitenin yani kedilerin avlanmasına gerek kalmamasından 

dolayı diyabet sıklığını arttırmaktadır [18]. Obez kedilerin, normal vücut ağırlığına sahip kedilerle 

kıyaslandığında, obez kedilerde diyabet insidansının 3.9 kat fazla olduğu bildirilmiştir [26]. Yapılan 

diğer bir çalışmada obez kedilerde insüline duyarlı glikoz taşıyıcısı olan GLUT4’ün kas ve yağdaki 

ekspresyonu obez olmayan kedilere göre önemli derecede yüksek bulunmuştur [29]. Yine aynı 

çalışmada, obez ve obez olmayan kedilerde insüline duyarlı olmayan GLUT1 geninin ekspresyonunun 

değişmeden kaldığı bildirilmiştir [29]. Bununla birlikte; obezite, insülin direncine yol açmasına rağmen 

obez kedilerin hepsinde tip-2 diyabetin şekillenmediği görülmüştür. Bunun sebebinin ise diyabetin 

gelişmesi için bozulmuş glikoz toleransı ve β-hücre fonksiyon bozukluğu olduğu düşünülmektedir. 

Fakat, diyabetin doğal gelişimi sırasında kedilerdeki β-hücre fonksiyonu ve insülin sekresyonu hakkında 

çok az bilgi vardır [26]. Bunlara ilaveten, adacık amiloid polipeptid (IAPP) diğer adıyla “amilin” olarak 

bilinen ve 37 aminoasitten oluşan ve hormon yapısındaki bu peptid, insülin sentezi sırasında insülinle 

Değişkenler İnsülin denemesi İnsülin ve krom denemesi 

Vücut ağırlığı 19.5 ± 14.3 (10.9-28.1) 19.7 ± 14 (11.2-28.2) 

Kalori alımı (kcal/kg/12sa) 37 ± 12 (30-44) 41 ± 16 (32-51) 

İnsülin dozu (U/kg/12 sa)b 0.67 ± 0.16 (0.57-0.77) 0.69 ± 0.20 (0.57–0.81) 

Ortalama açlık kan şekeri değeri 

(mg/dL) 

245 ± 53 (210-274) 293 ± 71 (252-338) 

Ortalama 10 saatlik kan şekeri 

değeri (mg/dl) 

223 ± 58 (188-258) 248 ± 64 (210-286) 

Glikozillenmiş hemoglobin% 6.1 ± 1.2 (5.4-6.8) 6.4 ± 1.0 (5.8-7.0) 

Serum fruktozamin (µmol/L) 461 ± 98 (402-520) 459 ± 55 (426-492) 
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beraber sentezlenmektedir. Amilin hormonu seviyelerinin, obeziteye sahip kedilerde insülin direnci ile 

ilgili olarak yükseldiği gözlemlenmiştir [30]. 

Adipoz dokularda üretilen adiponektin, insülin duyarlılığını arttırırken aynı zamanda 

antiinflamatuvar özelliklere sahiptir. Obezite ve diyabet oluşumuyla adipoz dokulardaki üretimi 

azalması sonucu, insülin direnci ve inflamasyona sebep olur [31]. TNFα (tümör nekroz faktörü), insülin 

reseptör aktivasyonunu bloke ederek insülin duyarlılığını bozduğu ve insülin direncini oluşturduğu rapor 

edilmiştir [32].  

Diyabet gelişimine yol açan diğer faktörler ise cinsiyet (erkeklerde dişilerden daha fazla 

görülmektedir), mekan kısıtlaması, artan yaş, glikokortikoidler ve progestinlerdir [18], [33].  

 

4. Diyabetten Korunmada Kromun Etkisi 

Yanlış beslenme kaynaklı olan diyabet hastalığı, günümüzde en yaygın hastalıklarından biri 

haline gelmiştir. Krom, insülin reseptör aktivitesini arttırarak insülin direncini azalttığı için diyabet 

hastalığındaki etkisi büyüktür. Son zamanlarda ise insan ve hayvanlarda kromun diyabet üzerine 

etkilerini inceleyen çalışmalara ağırlık verilmektedir. Bu nedenle, bu hastalıktan korunmak için diyetlere 

krom takviyesi yapılabileceği bildirilmiştir [34].  

 

Büyükleblebici ve ark. yaptığı bu çalışmada streptozotosin ile deneysel olarak oluşturulan 

diyabet hastalığında kromun etkisi 4 grup altında incelenmiştir (Tablo 2).  

 

Tablo 2. Rat gruplarına ait ölçülen biyokimyasal parametrelerin ortalamaları  

 

Diyabet ve diyabet + krom gruplarında bulunan ratlara ait plazma insülin sonuçları diğer 

gruplara göre önemli derecede düşük bulunmuştur (P<0.001) [34]. 

 

Tip-2 diyabet hastalığı başlangıcı olan insanlarda kromun diyabet üzerindeki etkisinin 

araştırıldığı bir çalışmada ortalama kan glikozu, HbA1C, trigliserid ve LDL seviyelerinde kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak önemli bir azalma olduğu bildirilmiştir (Tablo 3), [35]. 

Parametreler 
Kontrol Diabet Diabet+ Krom Krom 

P 
X±Sx X±Sx X±Sx X±Sx 

Açlık kan şekeri 

(mg/dl) 
71.1±3.52a 390±6.17b 363.2±23.1b 78.7±2.15a xxx 

İnsülin (µu/ml) 36.61±0.69a 24.07±0.58b 26.95±0.43c 33.73±0.45d xxx 

HbA1C (mg/dl) 1.6±0.03a 3.7±0.09b 3.2±0.08c 1.6±0.02a xxx 

Paraoksonaz(IU/ml) 191.4±13.2b 114.0±8.81a 179.3±16.8b 164.2±9.72b xx 

Trigliserid (mg/dl) 119.71±2.72b 298.60±13.6a 272.0±16.0a 123.0±2.54b xxx 

Kolesterol (mg/dl) 47.1±11.0a 83.1±23.7b 96.6±26.5c 42.6±5.58a xx 

HDL (mg/dl) 47.57±0.50a 26.31±0.61c 28.41±0.28c 43.76±0.45b xxx 

LDL (mg/dl) 29.71±0.428a 40.97±1.28b 38.29±0.33b 30.27±0.64a xxx 

  P>0.05, xx P<0.01, xxx P<0.001 

  a,b,c,d Aynı satırda farklı harfleri taşıyan gruplar önemli 
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Tablo 4. Kromun farklı parametreler üzerindeki karşılaştırmalı etkisi   

 *p < 0.05 

**p < 0.001 

 

 

5. Sonuç 

Son yıllarda görülme insidansı giderek artmakta olan diyabet hastalığı, çağımızın en önemli 

hastalıklarından biri haline gelmiştir. Diyabet hastalığının azaltılmasında, glikoz transportundaki 

bozukluğun ve insülin direncinin ortadan kaldırılması gerekmektedir.  Bu amaçla hastalığın 

azaltılmasına yönelik bazı çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda diyabetin azaltılmasında 

etkili olduğu gösterilen krom mikro elementinin insülin reseptör aktivitesini arttırarak insülin direncini 

azalttığı gösterilmesine rağmen bazı araştırmalarda bu etki görülmemiştir. Bu nedenle, insülin krom 

ilişkisi ve kromun etki mekanizması üzerine daha fazla çalışma yapılması, diyabet krom ilişkisinin 

aydınlatılması açısından önem taşımaktadır. 

 

 

Değerler 

Kontrol  

    f    P 

Deney Grubu 

   f    P 
  Önce    Sonra Önce Sonra 

Ortalama±S

x 
Ortalama±Sx 

Ortalama ± 

Sx 

Ortalama ± 

Sx 

VKİ 

(kg//m2) 
26.1± 0.87 28.17±191 0,98 <.04 25.09±1.92 24.46± 0.34 0,31 <0.08 

Ortalama 

Kan 

Glikozu 

(mg/dL) 

226.17±18.3 246.31± 5.81 1,05 <.04 197.65±6.6 103.68±6.6 10 <0.001** 

HbA1c (%) 9.30±0.22 8.71±0.20 2,03 <.04 9.51±0.26 6.86±0.28 7,16 <0.001** 

Kolesterol 

(mg/dL) 
189.19±2.11 185.26 ± 8.6 0,44 <.08 199.66±3.1 189.26±3.0 2,42 <0.02* 

Trigliserid 

(mg/dL) 
128.99± 3.60 129.33± 3.06 0,12 <.09 144.94±8.3 126.01±8.2 2,12 <0.05* 

HDL 

(mg/dL) 
51.65±0.94 49.64± 3.98 0,51 <.06 48.91±1.93 50.69± 1.02 0,81 <0.5 

LDL 

(mg/dL) 
121.34± 2.05 111.23± 8.78 1,12 <.04 119.19±1.7 99.58±1.10 9,66 <0.001** 

VLDL 

(mg/dL) 
28.31 ± 0.73 26.98 ± 0.63 1,46 <.02 30.29±1.59 27.66±1.58 1,17 <0.4 
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DEPRESSION IN DIALYSIS PATIENTS AND AFFECTING FACTORS 
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Abstract: 

Purpose: The research was conducted to evaluate the depression of individuals receiving hemodialysis 

treatment and to determine the factors affecting it. 

Materials and Methods: The sample of this descriptive study consisted of 141 patients with chronic 

renal failure who were treated in hemodialysis unit and internal medicine clinics of a university and a 

public hospital. Data were collected in the Consultation-Liaison Psychiatric Nursing Practice of Mental 

Health and Disease Nursing course. Clinical practice was collected through the Beck Depression Scale 

and the Mental Health and Psychiatric Nursing Individual Assessment-Data Collection Form, which 

was used to determine the patient's care needs. Statistical analysis was performed using t-test, Mann-

Whitney U test, Oneway and Kruskall Wallis variance analysis. 

Results: The mean age of the patients was 56.76±13.81, the duration of hemodialysis treatment was 

5.62±3.88, 56.7% were female, 68.8% were married, 55.3% were primary school graduates, 73.8% 

were unemployed. Although Beck Depression Scale scores were higher in married, literate, employees, 

males and extended families than the others, the difference between the averages was not statistically 

significant (p>0.05). However, the level of depression was found to be significantly higher in those 

receiving continuous medication and receiving care with help (p <0.05).  

Conclusion: More than half of hemodialysis patients are at risk for depression. Depression levels of the 

patients are not affected by their individual characteristics. 

Keywords: depression, hemodialysis, individual with chronic renal failure, nursing 
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DİYALİZ HASTALARINDA DEPRESYON VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
Selma Sabancıoğulları  

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. Suşehri Sağlık Yüksek Okulu. Hemşirelik Bölümü. Sivas. 

selma.ssabanci@gmail.com   

Özet: 

Amaç: Araştırma diyaliz tedavisi gören bireylerin depresyon düzeyini değerlendirmek ve etkileyen 

faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: tanımlayıcı yapılan araştırmanın 

örneklemini bir üniversite ve bir devlet hastanesinin hemodiyaliz ünitesi ile dahiliye kliniklerinde tedavi 

olan ve kronik böbrek yetmezliği tanısı olan 141 hasta oluşturmuştur. Veriler, Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği dersi Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması’nda toplandı. 

Veriler, klinik uygulama da hastanın bakım gereksinimlerini belirlemek için kullanılan Ruh Sağlığı ve 

Psikiyatri Hemşireliği Bireyi Değerlendirme-Veri Toplama Formu ile Beck Depresyon Ölçeği aracılığı 

ile toplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede t testi, Mann-Whitney U testi, ANOVA ve Kruskall Wallis 

varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: hastaların yaş ortalaması 56.76±13.81, hemodiyaliz tedavisi 

görme süresi 5.62±3.88, % 56.7’si kadın, % 68.8’i evli, %55.3’ü ilkokul mezunu, % 73.8’i 

çalışmamaktadır. Araştırmaya katılan hastaların Beck Depresyon Ölçeği toplam puan ortalaması 

18.80±13.80’dir. Evlilerde, okuryazar olanlarda, çalışanlarda, erkeklerde ve geniş ailede yaşayanlarda 

diğerlerine göre Beck Depresyon Ölçeği puan ortalamaları daha yüksek olmakla birlikte, ortalamalar 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmamıştır (p>0.05). Ancak, sürekli ilaç kullananlarda 

ve bakımını yardımla karşılayanlarda depresyon düzeyi anlamlı şekilde daha yüksek saptanmıştır 

(p<0.05). Sonuç: Hemodiyaliz hastalarının yarıdan fazlası depresyon açısından riskli gruptadır. 

Hastaların depresyon düzeyleri bireysel özelliklerinden etkilenmemektedir.  

Anahtar Sözcükler: depresyon, hemodiyaliz, kronik böbrek yetmezliği olan birey, hemşirelik 

1. Giriş

Kronik hastalıklar tam iyileşmeyen, ilerleyici, sakatlıklara yol açan, bireyin fiziksel, psikolojik, 

sosyal ve ekonomik olarak olumsuz etkileyen, uzun süreli gözlem ve bakım gerektiren geriye dönüşsüz 

patolojik değişikliklerdir [1,2]. Kronik böbrek yetmezliği (KBY) en önemli kronik hastalıklardan biridir. 

Kronik böbrek yetmezliği glomerüler filtrasyon değerinde azalmanın sonucu böbreğin sıvı-solüt 

dengesini ayarlama ve metabolik-endokrin fonksiyonlarında kronik ve ilerleyici bozulma hali olarak 

tanımlanır [3,4].   

KBY olan bireylerin tedavisinde en önemli yöntem diyaliz tedavisidir [5]. Diyaliz tedavisi bireyin 

tüm yaşamını ve rutinlerini değiştirmekte ve hastanın yaşamına yeniden uyum yapmasına neden 

olmaktadır. Kronik bir hastalığa sahip olma ve düzenli diyaliz tedavisine devam etme, bireyin yaşamını 

fiziksel ve psikososyal boyutta etkilemektedir [6]. Bireylerin tedavi için haftanın üç günü hastaneye 

gitmeleri, makinaya bağımlı bir yaşam sürdürmek zorunda olmaları ve halsizlik, yorgunluk başta olmak 

üzere birçok kronik semptoma sahip olmaları nedeniyle çeşitli ruhsal sorunlar yaşamalarına neden 

olmaktadır.  

KBY’li olan hastaların en sık yaşadıkları ruhsal bozukluk depresyondur [7]. Bu hastalarda 

depresyon fark edilmez ve tedavi edilmezse diyalizin sonlandırılmasına ya da intihara yol açabileceği 

için en önemli psikolojik problemdir [4].  Bireyin yaşadığı depresyon, böbrek yetmezliği ve diyaliz 
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tedavisi nedeniyle böbrek fonksiyonlarının, fiziksel ve düşünsel yeteneklerinin, cinsel fonksiyonlarının, 

iş, aile ve toplum hayatındaki rol kayıplarından kaynaklanmaktadır. Kişinin yaşadığı depresyonun 

semptomları, umutsuzluk ya da karamsarlık duyguları, uyku uyuyamama ya da çok uyuma, halsizlik, 

yorgunluk, içe kapanma ve hiçbir şey yapmak istememe, çok yeme ya da yememe, ağrı ve acı, 

konsantrasyonda zorlanma, ölüm veya intihar düşünceleri, suçluluk ve işe yaramazlık duygusu 

olabilmektedir [4]. Bu hastalarda depresif belirtilerin fark edilip tedavi edilmesi etkili bir tedavi almasını 

sağlayarak hastalığa ve tedaviye uyumu kolaylaştırabilir, hastanın yaşam kalitesini iyileştirebilir.  

Bu araştırma, hemodiyaliz tedavisi gören bireylerin depresyon düzeylerini değerlendirmek ve 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

2. Yöntem

3. Araştırmanın Şekli

Bu çalışma tanımlayıcı araştırma tipindedir. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: 

Araştırma örneklemini bir üniversite ve bir devlet hastanesinin hemodiyaliz ünitesi ile dahiliye 

kliniklerinde kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi olan, sağlıklı iletişim kurabilen, araştırmaya 

katılmayı kabul eden ve öğrenciler tarafından bakım verilen hasta bireyler oluşturmuştur. Araştırmada 

örneklem seçimine gidilmeyip araştırmaya alınma kriterlerini karşılayan, araştırmaya katılmayı kabul 

eden ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 

Uygulaması yapılan sürelerde ulaşılabilen ve görüşme yapılabilen 141 kronik böbrek yetmezliği olan 

hasta örneklemi oluşturmuştur.    

Veri Toplama Araçları: 

Veriler hastaların bakım gereksinimlerini belirlemeye yönelik Ruh Sağlığı ve Psikiyatri 

Hemşireliği Bireyi Değerlendirme ve Veri Toplama Formu ve Beck Depresyon Ölçeği ile toplanmıştır. 

Hastaların yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, çalışma durumu, gelir durumu, yaşadığı yer, aile tipi, 

hemodiyaliz tedavisi görme süresi gibi bilgiler Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Bireyi 

Değerlendirme ve Veri Toplama Formu’dan elde edilmiştir.  

Beck Depresyon Ölçeği: Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ); depresyonda görülen bedensel, 

duygusal, bilişsel ve motivasyonel belirtileri ölçmektedir. 21 belirti kategorisini içeren bir kendini 

değerlendirme ölçeğidir. Bireyden, her bir kategorideki dört seçenekten kendisine en uygun olanı 

işaretlemesi istenir. Beck ve arkadaşları (1961) tarafından geliştirilmiş olup ülkemizde geçerlilik ve 

güvenilirlik çalışması, Hisli (1988) tarafından yapılmıştır [8]. Depresyon ölçeğinden 17 ve üzerinde 

puan alanlar depresyon açısından riskli grupta değerlendirilmektedir. Depresyonun şiddeti 4 derecede 

değerlendirilir; 5-9 puanlar arası normal, 10-18 puanlar arası hafif-orta, 19-29 puanlar arası orta-şiddetli 

ve 30-63 puanlar arası şiddetli depresyonu belirlemektedir [8]. 

Araştırmanın Uygulanması ve Etik Boyut 

Veriler, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri 

Hemşireliği Uygulaması’ nda, resmi olarak belirlenmiş tarihler arasında 9 hafta boyunca süren, haftada 

iki günlük klinik uygulama da Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Bireyi Değerlendirme ve Veri 
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Toplama Formu, Bakım Planları, Etkileşim Raporları ve Beck Depresyon Ölçeği aracılığı ile 

toplanmıştır. Verilerin toplanması iki farklı yılda ki klinik uygulama süresinde farklı zamanlarda 

görüşülen hastalarla tamamlanmıştır.  

Klinik uygulama süresinde hasta bireyi tanıma ve bakım gereksinimlerini belirlemeye yönelik 

formların yanı sıra yine hastanın ruhsal sorunlarını belirlemeye yönelik veri toplamak amacıyla 

kullanılan Beck Depreyon Ölçeği’ini uygulanmadan önce hastalara bilgi verilmiş kabul eden bireylerden 

sözel onam alındıktan sonra ölçek yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak doldurulmuştur. Ölçeği kendisi 

doldurabilecek olan bireylerin kendilerine ölçek verilerek doldurmaları sağlanmış ve isim yazmaması 

istenmiştir. Bireylere, verilerin sadece bakım gereksinimlerinin belirlenmesi ve araştırma kapsamında 

kullanılacağı, gizliliğin kesinlikle sağlanacağı açıklanmıştır.  

Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ortalama, frekans, t testi, Mann-Whitney 

U testi, ANOVA ve Kruskall Wallis varyans analizi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 

istatistiksel anlamlılık 0.05 önem düzeyinde incelenmiş olup, SPSS 16 versiyonu kullanılmıştır 

4. Bulgular

Hastaların yaş ortalaması 56.76±13.81, hemodiyaliz tedavisi görme süresi 5.62±3.88, % 56.7’si 

kadın, % 68.8’i evli, %55.3’ü ilkokul mezunu, % 73.8’i çalışmamakta, % 61’i orta gelir düzeyine sahip, 

% 61’i il merkezinde yaşamakta, % 46.1’i çekirdek ailede yaşamaktadır. Tablo 1’de hastaların yaş, 

hemodiyaliz tedavi süresi ve öz bakım gücü ölçek puan ortalamasının dağılımı verilmiştir. 

Tablo 1. Hastaların Yaş, Hemodiyaliz Tedavi Süresi ve Beck Depresyon Ölçek Puan 

Ortalamalarının Dağılımı (n=141) 

X±SS Min. Mak. 

Yaş  56.76±13.81 22 86 

Hastalık süresi 5.62 ± 3.88 2 18 

Beck Depresyon Ölçeği 18.80±13.80 0 62 

Tablo ya göre araştırmaya katılan hemodiyaliz hastalarının Beck Depresyon Ölçeği toplam puanı 0 ile 

62 arasında değişmekte olup ortalama puan 18.80±13.80 olarak ortalamanın altında saptanmıştır. Çelik 

ve Acar (2007)’ın hemodiyaliz hastaları ile yaptığı çalışmada Beck Depresyon Ölçeği toplam puan 

ortalaması 15.18±8.67,  Gönenli (2008)’in periton diyalizi hastaları ile yaptığı çalışmada ise 16±11 

olarak saptanmıştır [9].   Bu araştırmanın bulgusu yapılmış diğer bir çalışmalardan daha yüksektir. 

Tablo 2. Bireylerin Beck Depresyon Ölçeğine Göre Depresyon Risk Durumunun Dağılımı  

DEPRESYON RİSK DURUMU  Sayı % 

 Risk yok 66 46.8 

Risk var 75 53.2 

Araştırmaya katılanların % 53.2’sinde depresyon riski olduğu, %46.8’inde depresyon riski olmadığı 

belirlenmiştir. Çelik ve Acar (2007)’ın hemodiyaliz hastaları ile yaptıkları çalışmada BDÖ’ine göre  
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hastaların %50.8’inde (n=30) düşük, %49.2’sinde (n=29) orta ve ağır düzeyde depresyon olduğu 

saptanmıştır. Yavuz, Yavuz ve Altunoğlu (2012)’un belirttiğine göre Craven ve arkadaşlarının 

hemodiyaliz hastalarında “Beck Depresyon Ölçeği” kullanarak yaptıkları bir araştırmada, depresyon 

prevalansı % 25 olarak bulunmuştur [10].  Benzer şekilde,  Çelik ve Acar (2007)’ın belirttiğine göre 

“Zung Depresyon Ölçeği” kullanılarak Kurtner ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise, depresyon 

prevalansı % 50 bulunmuştur. Literatürdeki bulgular bu çalışma bulguları ile benzerlik göstermektedir. 

Tablo 3’de hastaların Beck Depresyon ölçek puan ortalamalarının sosyo demografik özelliklerle 

karşılaştırılması verilmiştir. 

Tablo 3. Hastaların Beck Depresyon Ölçek Puan Ortalamalarının Sosyodemografik Özellikler İle 

Karşılaştırılması (n=141) 

Özellikler Sayı % Beck Depresyon Ölçeği 

Puan Ortalaması 

Test /p 

Cinsiyet 

Kadın 80 56.7          18.20±14.16 *-0.598/ 

0.551 Erkek 61 43.3  19.60±13.37 

Medeni Durum 

Evli 97 68.8 20.05±13.39 *1.597/

0.113Bekar 44 31.2 16.06±14.43 

Eğitim durumu 

Okuryazar 40 28.4 20.95±16.66 **1.835 

/ 0.399 İlköğretim 78 55.3 16.93±11.45 

Lise 23 16.3 21.43± 15.23 

Yaşanılan yer 

İl 86 61.0 17.70±13.22 **1.779 

/ 0.411 İlçe 29 20.6 22.55±15.65 

Köy 26 18.4 18.26± 13.30 

Çalışma durumu 

Çalışıyor 37 26.2 21.59±15.71 *1.435 /

0.153Çalışmıyor 104 73.8 17.81±12.98 

Gelir durumu 

Düşük 55 39.0 18.56±12.11 *-0.168 

/ 0.867 Orta 86 61.0 18.96±14.84 

Aile Tipi 

Çekirdek aile 65 46.1 18.66±14.64 **5.438 

/ 0.066 Geniş aile  54 38.3 20.98±13.22 

Parçalanmış aile 22 15.6 13.90±11.71 
* t testi; **KW testi

Tablo 3’de görüldüğü gibi hastaların Beck Depresyon ölçek puan ortalamaları sosyo demografik 

özelliklerle karşılaştırıldığında evlilerde, okuryazar olanlarda, çalışanlarda, erkeklerde ve geniş ailede 

yaşayanlarda diğerlerine göre Beck Depresyon Ölçeği puan ortalamaları daha yüksek olmakla birlikte, 

ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmamıştır (p>0.05). Bu çalışma bulgusu ile 

benzer şekilde, Gönen (2008)’in yaptığı çalışmada depresyonu olan ve olmayan hastalar arasında 

cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve çalışıp çalışmama durumu arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmamıştır.  Literatürdeki çalışmalarda kadınların erkeklere göre, evlilerin bekarlara göre beck 
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depresyon ölçeği puan ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir [11]. Kadınların anne, eş, iş 

kadını olma ile birden fazla sorumluluklarının olması nedeniyle stresörlü durumlarla daha çok 

karşılaşmaları önemli bir etken olabilir. Aynı şekilde, evlilerin sorumluluk ve geleceğe yönelik 

kaygılarının daha çok bu sonucu etkiliyor olabilir.   

Tablo 4’de hastaların Beck Depresyon Ölçek puan ortalamalarının hastalık özelliklerine göre 

karşılaştırılması verilmiştir. 

Tablo 4. Hastaların Beck Depresyon Ölçek Puan Ortalamalarının Hastalık Özelliklerine Göre 

Karşılaştırılması  

Özellikler Sayı % Beck Depresyon Ölçeği 

Puan Ortalaması 

Test 

Sürekli ilaç kullanma durumu 

Evet 117 83.0 19.74±13.76 **-2.064/  

0.039 Hayır 24 17.0 14.25±13.31 

Hastalık bilgisi var mı? 

Evet 115 81.6 18.50±13.84 **-0.423/ 

0.672 Hayır 26 18.4 20.15±13.78 

Psikiyatrik yardım alma ihtiyacı 

Evet 54 38.3 21.18±15.98 *1.620 / 0.107

Hayır 87 61.7 17.33± 12.11 

Bakım ihtiyacı var mı? 

Evet 108 76.6 17.10±13.42 *-2.716/ 0.007 

Hayır 33 23.4 24.39± 13.72 

Bakım ihtiyaçlarını karşılama 

durumu  

Kendisi karşılıyor  73 51.8 16.67±13.79 *-1.924 / 0.053 

Yardımla karşılıyor 68 48.2 21.10±13.53 

Sağlığı algılama durumu 

İyi 40 28.4 18.15±12.87 ***4.634/ 

0.099 Orta 80 56.7 19.73±12.16 

Kötü 21 14.9 18.90±9.72 

İlaçları düzenli kullanma 

Evet  110 78.0 17.80±13.63 ***2.034/ 

0.362 Hayır  14 9.9 21.00±12.24 

Ara sıra aksatıyorum 17 12.1 23.47±15.58 

İlaç eğitimi aldı mı? 

Evet 73 51.8 20.23±13.93 **** 

0.897/0.410 Hayır 31 22.0 18.06±13.68 

Kısmen 37 26.2 16.62±13.66 

Hastalığa uyum düzeyi 

İyi 69 48.9 18.15±15.17 *-0.767/ 0.445 

Orta  72 51.1 20.04± 12.88 

Ek başka bir fiziksel hastalık var 

mı? 

Evet  35 24.8 16.62± 10.06 **** 

0.801/ 0.451 Hayır  79 56.0 20.05±15.73 

Cevap vermeyen 27 19.1 18.00± 11.77 
* t testi; ** MU testi; ***KW testi; ****ANOVA

Oral Presentation / Full Text 714



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

Sürekli ilaç kullanan hastaların kullanmayanlara göre, bakım ihtiyacı olmayanların olanlara göre, bakım 

ihtiyacını yardımla karşılayanların kendisi karşılayanlara göre, depresyon ölçeği puan ortalamaları daha 

yüksek saptanmış, ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Hastaların ek bir fiziksel hastalığa sahip olup olmamaları, hastalığa uyum düzeyleri, sağlığı algılama 

düzeyleri, ilaçları düzenli kullanıp kullanmamaları depresyon durumu ile ilişkili saptanmamıştır 

(p>0.05). 

5. Sonuç

Hemodiyaliz hastalarının yarıdan fazlası depresyon açısından riskli gruptadır. Hastaların 

depresyon düzeyleri bireysel özelliklerinden etkilenmemektedir. Sürekli ilaç kullanan ve bakımını 

kendisi karşılayamayanlarda depresyon düzeyi daha yüksektir 

6. Öneriler

Hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda depresyon erken dönemde kolayca uygulanabilen 

ölçeklerle belirlenebilir. Bu hastaların psikiyatrik değerlendirmeye alınması ve eğer gerekiyorsa 

psikiyatrik tedavi programlarının da başlatılması hastaların psikososyal adaptasyonlarını 

kolaylaştıracak, tedavinin başarısını, hastanın yaşam kalitesini arttıracak ve tedavi maliyetini 

düşürecektir.  Ayrıca yeti yitimi ve bağımlılık düzeyi ileri olan hastalarda depresif belirtiler daha 

yakından takip edilmeli erken zamanda müdahale yapılmalıdır. 
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Abstract 

Purpose: The development of a safe and optimally efficient delivery system 

for siRNA and CRISPR/ Cas9 elements capable of achieving specific targeting 

for gene therapy is a major challenge in clinical therapeutics, therefore we 

developed biodegradable Chitosan modified PLGA nanoparticles that can 

efficiently deliver siRNA and Cas9/sgRNA to the cells. Owing to high positive 

charge and low toxicity of CS-PLGA NPs, they have high loading capacity as 

well as high transfection efficiency for therapeutic delivery. CS-PLGA NPs 

were prepared by using solvent-emulsion method and PF-68 was used as 

surfactant and siRNA and Cas9/sgRNA was loaded onto them. The physio-

chemical properties such as particle size and Zeta potential were measured 

by DLS and their surface morphology was assessed using SEM and TEM. The 

cytotoxicity of NPs as a delivery system was investigated on human cervical 

cancer HeLa cells using MTT assay which indicated that NPs had no potential 

toxic effects on cell viability. The binding efficiency was validated by Gel 

retardation Assay. Internalization studies for fluorescent Cy3 siRNA and 

FITC Cas9/sgRNA loaded with CS-PLGA were observed using confocal 

microscopy. In vitro silencing assay of Hela GFP stable cells was performed 

using formulated NPs loaded with Turbo-GFP siRNA and it confirmed the 

transfection efficiency of NPs. This study suggested that biodegradable 

cationic CS-PLGA nano complex possess great potential for efficient and safe 

therapeutic delivery and can be used as a promising delivery agent. 

 Methodology: 

1.Preparation of PLGA and surface modified CS-PLGA NPs

2.Characterization of Nanoparticles (DLS, SEM, TEM)

3.Cytotoxicity study

4.Binding efficiency of siRNA with PLGA and CS-PLGA nanoparticles

5.Cellular Internalization Studies

6.Cellular Uptake of Nanoparticles

7.Construction of GFP expressing stable cell line

8.Analysis of Gene Silencing
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 Conclusions: In this study, siRNA and Cas9/sgRNA complex was loaded 

successfully with biodegradable cationic CS-PLGA nanoparticles. These NPs 

offers enhanced cytoplasmic delivery of siRNA and effective protection from 

degradation. The prepared biodegradable CS-PLGA nanoparticles with high 

binding affinity for siRNA exhibited effective silencing are expected to provide 

an ideal balance between sufficient protection and efficient intracellular 

release of siRNA that subsequently could produce remarkable in vivo effect. 

These NPs provides for siRNA therapeutics in future application. However, in 

vivo studies should be conducted to confirm its effectiveness. Also, 

CRISPR/Cas9 complex is efficiently delivered to cell cytoplasm and nucleus 

and further experiments can be performed to prove its gene editing 

applications. Based on these findings, siRNA and Cas9/sgRNA loaded CS-

PLGA nanoparticles demonstrate a great potential for clinical applications in 

siRNA based clinical therapeutics for the requirement of gene therapy. 

 

Keywords: siRNA, Cas9/sgRNA, gene therapy, CS-PLGA nanoparticles. 
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Abstract: 

Aim: Fibrous dysplasia is defined as a benign fibro-osseous lesion that occurs when normal bone tissue 

is transformed into fibrous connective tissue with irregular trabeculation. It is called monostatic if it 

shows single bone involvement and polyostatic when it shows multiple bone involvement. McCune-

Albright syndrome is the condition in which the endocrine system (precocious puberty) and 

pigmentation disorders (café-au-lait spots) are usually associated with fibrous dysplasia. 

Case Report: A 16-year-old female patient was admitted to our clinic for treatment of dental caries. It 

was learned that she had McCune-Albright syndrome in her anamnesis. Especially femoral deformity, 
rib bending, and walking difficulty were determined. Cafe-au-lait hyperpigmentations were observed in 

the upper extremity, back and lateral regions. Oral examination revealed poor oral hygiene. 
Radiography showed that the fillings had been made before and the fillings were quite deep. It was 

learned that some of them had secondary caries and the patient felt pain in these fillings from time to 

time. A deep caries was found in the right lower 7 and the left upper 4 require endodontic treatment. 

Conclusion: Our patient has difficulty in walking after the operations she has had and has difficulty in 

providing personal and oral hygiene as she has insufficient motor functions. Therefore, oral care and 
treatment of patients in need of special care should be carried out by dentists specialized in their cases. 

Routine controls of such patients should be performed for 2-3 months. In this case report, we present a 
presentation that will increase the knowledge and skills of dentists and assistants in patients with fibrous 

dysplasia and McCune-Albright syndrome with the help of literature. 

Keywords: McCune-Albright, syndrome, dental, care 
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ÖZET 

Giriş: Fibröz displazi iskeletsel yapıyı ilgilendiren, normal kemik dokusunun düzensiz trabeküIasyona 
sahip fibröz bağ dokuya dönüşmesiyle kendini gösteren iyi huylu bir fibro-osseöz lezyon olarak 

tanımlanır. Tek kemik tutulumu gösterdiği takdirde monostatik; birden fazla kemik tutulumu 

gösterdiğinde poliostatik; genellikle tek taraflı kemik lezyonlarıyla birlikte endokrin sistem (puberte 
prekoks) ve pigmentasyon bozuklukları (etkilenen tarafta café-au-lait lekeleri) görülen durum ise 

McCune-Albright sendromu olarak adlandırılır. 

Olgu Sunumu: 16 yaşında kadın hasta, kliniğimize diş çürüklerinin tedavisi için başvurmuştur. 

Anamnezinde McCune-Albright sendromu olduğu öğrenilmiştir. Özellikle femur deformitesi, kaburga 

eğilmeleri, yürüme zorluğu yaşadığı belirlenmiştir. Üst ekstremitede, sırt ve yan bölgelerde cafe-au-lait 
hiperpigmentasyonları görülmüştür. Hastanın ağız içi muayenesinde oral hijyen düzeyinin kötü olduğu 

görülmüştür. Radyografisinde daha önceden yapılmış dolguları olduğu, yapılan dolgularının oldukça 
derin olup, bazılarında sekonder çürükler oluştuğu ve hastanın bu dolgularda zaman zaman ağrı 

hissettiği öğrenildi. Sağ alt 7 numaralı dişte derin bir çürük tespit edildi. Sol üst 4 numaralı dişinin 

endodontik tedavi gerektirdiği görüldü. 

Sonuç: Hastamız geçirdiği ameliyatlar sonrasında yürümede zorluk çekmekte olup, yetersiz motor 

fonksiyonlara sahip olduğu için oral hijyeninin sağlamakta zorluklar yaşamaktadır. Bu yüzden özel 
bakım ihtiyacı olan hastaların tedavileri alanında uzman diş hekimleri tarafından yürütülmelidir. Bu tip 

hastaların rutin kontrolleri 2-3 aylık sürelerde yapılmalıdır. Biz de bu vakamızda Fibröz displazi ve 

McCune-Albright sendromu olan hastalarda diş hekimlerinin ve yardımcı personellerin konu 

hakkındaki bilgi ve becerilerini arttıracak bir sunumu, literatür bilgilerinin yardımıyla sunduk. 

Anahtar Kelimeler: McCune-Albright, sendrom, dental, bakım 

 

1.Giriş 

Fibröz displazi (FD), bazen bir bazen daha fazla iskeletsel yapıyı ilgilendiren, normal kemik 

dokusunun düzensiz trabeküIasyona sahip fibröz bağ dokuya dönüşmesiyle kendini gösteren iyi huylu 

bir fibro-osseöz lezyon olarak tanımlanır [1-3]. Hastalığın etiyolojisi henüz tam olarak anlaşılamamakla 
birlikte primer olarak genetik faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Ancak bu hipotez henüz tam 

olarak kanıtlanmamıştır [2].  

Kemiğin fibröz displazisi, ilkel mezenkimal hücrelerin çoğalması nedeniyle normal kemiğin 

olgunlaşmamış, düzensiz bir fibro-kondro-osseöz doku ile yer değiştirmesi olarak tanımlanır ve 

yorumlanır. Bununla birlikte, kemik fibröz displazisinin patogenezi hiçbir zaman daha bağlayıcı ve 

mekanik terimlerle tanımlanmamıştır. MAS moleküler etiyolojisinde 20. Kromozomdaki GNAS1 

geninde mutasyonlar olup, G-protein α-subunitine yansıyan aktivasyon endokrin patolojilere yol açar 

[4-6]. 

  Tek kemik tutulumu gösterdiği takdirde monostatik; birden fazla kemik tutulumu gösterdiğinde 

poliostatik; genellikle tek taraflı kemik lezyonlarıyla birlikte endokrin sistem (puberte prekoks) ve 

pigmentasyon bozuklukları (etkilenen tarafta café-au-lait lekeleri) görülen durum ise McCune-Albright 

sendromu (MAS) olarak adlandırılır [6]. Genellikle poliostatik tip 10 yaş altı çocuklarda rastlanırken, 

monostatik tip daha ileri yaşlarda ortaya çıkar. FD’nin monostatik formu %70 oranında görülür. En sık 
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femurun proksimal ucunu, tibia ve kafa-yüz kemiklerini tutar [1,2] Eğer baş boyun bölgesinde hastalık 

görülürse % 85 oranında çenelerde rastlanır. Maksillada mandibulaya oranla 2 kat fazla, sıklıkla da 

posterior bölgede, tek taraflı izlenir. Zigoma, frontal, sfenoid, oksipital kemiklerde de tutulum 

gösterebilir [7,8]. 

Poliostotik fibröz displazilerin kısıtlı vakalarında (%3) cafe-au-lait lekeleri gösteren cilt 

pigmentasyonu, hiperfonksiyonel endokrinopatiler (erken ergenlik, hipofiz adenomu, hipertiroidi, 

Cushing sendromu gibi) ile birlikte görülen ve McCune Albright sendromu olarak adlandırılan şekli de 

görülebilir [7-10].  

Genellikle femurun çoban asası (shepherd'scrook) deformitesi, yüz asimetrisi ile tibia ve 

kaburgaların eğilmesi gibi etkilenen iskelet bölümlerinin deformasyonuna neden olur [4-6]. 

Hastalık klinik olarak tutulan bölgede ağrı, fraktür ve kemiklerde ekspansiyonla kendini 

gösterir. Olgular lezyonun maturasyonuna göre farklı görünüm verebilmektedir. Teşhis, radyografik ve 

histopatolojik tetkiklerle konulur [2,3,11,12]. Birçok olguda radyografik ve klinik bulgular hekimin 

biyopsiye gerek duymadan teşhis koyması için yeterli olmakla birlikte, kesin tanı ve tedavi planlaması 

için lezyonun sınırlarının saptanması amacıyla bilgisayarlı tomografi (BT) tercih edilmektedir 

[1,3,11,13]. 

Biz de vakamızda FD, öyküsünde erken puberte ve cafe-au-lait pigmentasyonları olan McCune-

Albright sendromlu olguyu literatür bilgileri ışığında tartıştık. 

2.Olgu Sunumu 

16 yaşında kadın hasta, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi 

kliniğimize diş çürüklerinin tedavisi için başvurmuştur. Alınan anamnezde hastanın McCune-Albright 

sendromu olduğu öğrenilmiştir. Hastalığın tanısının 1 yaşındayken radyolojik ve fiziki muayene ile 

konulduğu, özellikle 4-14 yaşları arasında humerus, femur, tibia ve fibulada patolojik kırık öyküsü 

olduğu, bu dönemde birden çok ameliyat geçirdiği ve vücudunun farklı yerlerinde 16 adet platinle 

internal fiksasyon stabilizasyonu yapıldığı öğrenilmiştir. 

 Özellikle femur deformitesi, kaburga eğilmeleri, bacaklarında birden fazla sert şişlik ve yürüme 

zorluğu yaşadığı inspeksiyon ve palpasyonla muayenede belirlenmiştir. Üst ekstremitede, sırtında ve 

yan bölgelerde düzensiz sınırları olan kahverengi pigmentli, cafe-au-lait hiperpigmentasyonları 

görülmüştür. Sorgulandığında hemcinslerine göre erken yaşta ergenliğe girdiği öğrenilmiştir. 

                                

                     Şekil 1: Hastamızdaki cafe-au-lait lekeleri              Şekil 2: Hastamızdaki kemik      

                                                                                                       deformiteleri 
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Klinik olarak hastanın yürümekte zorluk çektiği, koltuk değneğinden destek alarak 

yürüyebildiği gözlenmiştir. 

Hastanın ağız içi muayenesinde oral hijyen düzeyinin oldukça kötü olduğu ve dişlerin lingual 

yüzlerinde diş taşı saptandı. Özellikle üst orta keser dişler bölgesinde, dişetleri yönünden orta dereceli 

gingivitis saptanırken henüz yaşı itibariyle de periodontal destek doku kaybına rastlanmadı. Bu 

bölgedeki eklentilere komşu diş etleri, eritemli ve kolay kanayabilir durumdaydı. Hasta ve hastaya 

bakımında yardımcı olan annesi tarafından diş fırçalarken de kanaması olduğu belirtildi. 

                           

                 Şekil 3: Hastamızın ağız içi görünümü                      Şekil 4: Hastamızın ağız içi görünümü 

Radyografisine bakıldığında daha önceden yapılmış dolguları olduğu, yapılan dolgularının 

oldukça derin olup, bazılarında sekonder çürükler oluştuğu ve hastanın bu dolgularda zaman zaman ağrı 

hissettiği öğrenildi. Sağ alt 7 numaralı dişte geniş ve derin bir çürük tespit edildi. Sol üst 4 numaralı 

dişinin endodontik tedavi gerektirdiği görüldü. 

 

Şekil 5: Hastamızın başlangıç panoramik radyografisi 

Sol tarafta sınıf 1 dişsel, sağ tarafta sınıf 2 dişsel ilişkiye sahip olup, dişsel sınıf 2 subdivision 

kapanışa sahip olduğu görüldü. Hijyen eksikliği ve diyet kaynaklı erken süt dişi kaybına bağlı olarak 

çapraşıklıklar saptandı. Overbite ve overjeti normal sınırlardaydı.  
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                        Şekil 6: Hastamızın sağ kapanışı                          Şekil 7: Hastamızın sol kapanışı 

Hastaya oral hijyen eğitimi verildi. Yapılacak işlemler anlatıldı, bilgilendirilmiş onam formu 

alındıktan sonra lokal anestezi altında tüm eklentiler temizlendi, dişeti küretajı, endodontik tedavisi ve 

gerekli tüm dolguları yapıldı.  

 

Şekil 8: Hastamızın tedavi sonrası panoramik radyografisi 

Hasta poliostatik fibröz displazi tanısı dolayısıyla maling dönüşümü açısından takip edilmesi 

için tıp fakültesine yönlendirildi. Hastalığın statik dönemde olduğu bildirildi ve hastaya ağız içi 

periyodik kontrolleri için 3 ayda bir kliniğimizde takibi önerildi.  

 

3.Tartışma  

Fibröz displazi, normal kemik dokusunun düzensiz trabeküIasyona sahip fibröz bağ dokuya 

dönüşmesiyle kendini gösteren iyi huylu bir fibro-osseöz lezyondur. Fibröz displazide genellikle ağrı 

yapmadan yavaş yavaş büyüyen lezyonlar görülür. Maksilla ve mandibula tutulumlarında dişler çene 

kemiklerinde gömülü kalıp; ekspansiyon kaynaklı yer değiştirmelerle maloklüzyonlar oluşabilir [14,15]. 

Mandibulada mandibular kanalın yer değiştirmesine sebep olup; maksillada maksillar sinüsü geçip, 

orbita tabanını etkileyebilir [16,17]. Görme bozuklukları, nasal tıkanıklık, işitme kayıpları, parestezi ve 

ağrı gibi semptomlara da neden olabilir [18].  

McCune-Albright sendromu klasikleşmiş tanımıyla FD, erken puberte ve cafe-au-lait lekeleri 

üçlüsü ile anılır. İlk olarak McCune tarafından 1936’da, sonrasında Albright ve arkadaşları tarafından 

tüm yönleriyle tanımlanmıştır [19]. Oldukça nadir görülen bir hastalıktır. Cafe-au-lait pigmentasyonları 

neurofibromatoziste izlenen pigmentasyonlardan kenar biçimlerindeki düzensizlikler ile ayırt edilir. 

Vücuttaki pigmentasyonlar genellikle kemik lezyonları ile aynı tarafta seyreder. MAS’ da en sık puberte 

prekoks görülür. Yanı sıra hiperkortizolemi, hipertiroidi, hiperprolaktinemi ve akromegaliyi içeren 

birden çok endokrin anomaliler de görülebilir. Gonadotropin hormonunda aşırı sekresyon olmaksızın, 

erken puberte yaşanır [20,21]. Bizim hastamız da 9 yaşında mens görmeye başlamış olup, sağ sırt ve 

karın bölgesinde kenarları düzensiz kahverengi cilt lekelerine sahipti. Olgumuz diğer endokrin 

anormallikler yönünden değerlendirildiğinde başka bir endokrinopati olmadığı öğrenilmiştir. 

Monostotik fibröz displazi hastaları gelişim döneminde lezyonlar açısından aktif olup, 

puberteden sonra hastalığın prognozu genellikle daha kötü seyretmektedir. Çoklu lezyonlarda ise 

genellikle kırık riski vardır [22]. 

Klinik olarak izlenen semptomlar deformiteye, ağrıya, sinir kompresyonuna ve kırıklara neden 

olabilir. Ağrı önemli bir problem olup, tedavi edilmesi gereken ana semptomlardan biridir. Lezyonlarda 

maling dönüşüm riski olup, bu risk hastalarda psikolojik problemlere de sebep olabilir [23]. Bizim 

hastamızda da ekstremitelerde kırık, sinir sıkışmaları ve ağrı semptomları bildirilmiştir. Tutulan 

kemiklerde kırık gözlenebilir. Çatlaklar ise düz radyografilerde gözükmeyebilir, bu sebeple ağrı 
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olanlarda bilgisayarlı tomografilerden yararlanılmalıdır [24, 25]. Bizim olgumuzda çocukluk 

döneminden başlayan ağrılar olduğu anamnezde öğrenilmiştir. Ağrılarının artması üzerine hastaneye 

başvurulmuş ve çekilen tomografilerde destrüktif lezyonlar tespit edildiği öğrenilmiştir. 

Hastamız geçirdiği ameliyatlar sonrasında yürümede zorluk çekmekte olup, yetersiz motor 

fonksiyonlara sahip olduğu için kişisel bakımında ve oral hijyeninin sağlamakta zorluklar yaşamaktadır. 

Bu yüzden özel bakım ihtiyacı olan hastaların, ağız bakımları ve tedavileri alanında uzman diş hekimleri 

tarafından yürütülmelidir. 

Hastanın şikâyetleri, hastalığının hikâyesi (önceden geçirilen ameliyatlar, uygulanan anestezi 

tipleri, halen kullanılmakta olan ilaçlar, alerji hikâyesi) ile ilgili bilgiler kaydedilmelidir [26]. 

Baş-boyun bölgesi ve ağız içi muayenesi yapılarak, hangi çürük risk grubuna ait olduğu 

belirlenmeli ve bireysel profilaksi hazırlanmalıdır [27]. Hastanın dental bulguları ve tedavileri hastaya 

anlatılacağı gibi, hasta yakını ya da bakıcısına da anlatılmalıdır. 

Hastaların randevularının planlanmasında hastanın özel durumunun tanımlanıp, randevu 

zamanı ve süresinin ona göre ayarlanması gerekmektedir [28].  

Diş çürüklerinin ve diş eti hastalıklarının uzun dönem tedavisi ve oluşumunun önlenmesi 

amacıyla, bireyin diyeti non-karyojenik şekilde düzenlenmeli, kullanılan ilaçların yan etkileri (dişeti 

büyümeleri, çürüğü tetiklemesi, ağız kuruluğu) ile ilgili hasta ve bakıcıları uyarılmalıdır. Profilaktik 

olarak pit ve fissürler fissür örtücüler ile [29], başlangıç seviyesindeki çürük lezyonları cam iyonomer 

esaslı restoratif materyallerle ART (Atravmatik restoratif tedavi) ile kontrol altına alınmalıdır [30]. 

 

4.Sonuç 

Bu tip hastaların rutin kontrolleri hastanın genel ve fiziksel durumunda engel yoksa 2 ya da 3 

aylık sürelerde yapılmalıdır. Biz de bu vakamızda Fibröz displazi ve McCune-Albright sendromu olan 

hastalarda diş hekimlerinin ve yardımcı personellerin konu hakkındaki bilgi ve becerilerini arttıracak bir 

sunumu, literatür bilgilerinin yardımıyla sunduk. 
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Abstract :N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors have vital roles in memory formation. Changes in 

the activity of glutamatergic receptors can influence memory processes. Ketamine is a non-

competitive NMDA receptor antagonist drug and is being studied for its promising mood-altering 

properties in the past few decades. Presently, we investigated the effect of low-dose ketamine 

administrations on brain histopathology and morphology in mice.  

Male BALB/c mice used in this experiment were treated with S(+) ketamine (20 mg/kg) for a single 

time and six consecutive times. Immunohistochemistry and histopathologic investigations were 

executed on the obtained brain tissues.   

A single-dose ketamine application did not change the histologic appearance of the brain, while six 

administrations did produce histopathologic symptoms including satellitosis, perineural edema, 

thrombosis, and necrosis. Repetitive administration of ketamine made increment in caspase-3 

expression levels in the brain as a marker of apoptosis. 

It is concluded that a single-dose administration of ketamine can be considered safe as a 

therapeutic option for mood disorders and to relieve pain, while its repeated doses are 

observed to be hazardous for the brain structure.  

Keywords: Ketamine, glutamatergic receptors, caspase-3, apoptosis, histopathology 
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1. Introduction 

Glutamatergic receptors stationed in various regions of the brain have indispensable roles in 

learning and memory processes [1]. The literature data states that long-term potentiation (LTP) and 

long-term depression (LTD) is mediated by a mechanism involving the N-methyl-D-aspartate 

(NMDA) and α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptors [2]. The 

normoactivity of these receptors is essential for memory formation and brain to function properly [1]. 

In the past few decades, the drugs that affect glutamatergic transmission are being investigated in 

preclinical and clinical studies. Several NMDA receptor antagonist molecules in high doses, including 

MK-801 [3], and ketamine [4], are being practiced to induce memory disruption in animal models, 

while lower doses of these drugs are being studied to treat depression [5] and anxiety-related disorders 

[6]. Memantine, an NMDA receptor antagonist, is being prescribed in dementia treatment [7].  

A growing data of preclinical and clinical studies suggest that NMDA receptors are essential 

in the regulation of mood [8]. Over the last few decades, studies revealed that some NMDA receptor 

antagonist drugs, such as ketamine, produce fast-acting and long-lasting antidepressant effects with a 

single low-dose administration [9]. Some preclinical and clinical studies reported reduced anxiety-

related behavior with ketamine applications [6]. The rise in the popularity of ketamine in the treatment 

of depression and anxiety-related disorders increased the importance of the effects of ketamine on 

memory processes. Neurotoxic effects and potential for abuse are limitations of widespread usage of 

ketamine [10]. Therefore, finding its effects on especially on cognition, is necessary. 

The present study is conducted to investigate the acute and subchronic effects of low-dose 

ketamine applications on the morphologic appearance of the brain. Furthermore, the hippocampi 

malondialdehyde (MDA), and caspase-3 expression levels after a single-dose and six doses of 

ketamine applications were executed. 

2. Materials and Methods  

Animals  

Male BALB/c mice obtained from an animal colony facility (DUSAM, Dicle University, 

Diyarbakir, Turkey) were housed in animal cages with free access to food pellets and tap water. The 

mice were kept in routine laboratory conditions in a 12h light/dark cycle. Each test group consisted of 

8 mice. All procedures were performed in agreement with the European Community Council Directive 

of 24 November 1986. Ethics approval was obtained from Dicle University Animal Ethics Committee 

(DUHADEK, Number: 2014-12).  

Drugs  

S(+) Ketamine was obtained from Merck Co. (Darmstadt, Germany), dissolved in physiologic 

saline and given intraperitoneally. For a single time, six consecutive times of ketamine injections were 

made to assess histologic changes, MDA and caspase-3 expression levels.  

Measurement of lipid peroxidation 
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Malondialdehyde (MDA) is a useful method to measure lipid peroxidation levels. Following 

the injection protocols, hippocampi tissues were isolated to assess MDA levels with the thiobarbituric 

acid (TBA) method. The tissue samples were put in a trichloroacetic acid (TCA) solution. The tissues 

were then homogenized (Fisher Scientific: FB50), centrifuged (Thermo MicroCL:17R). 1 ml of the 

supernatant was placed into a glass container with an equivalent volume of TBA. The mixture was 

heated to 100 C. After the solution cools down, the absorption spectrum was assessed (UV-1205: 

Shimadzu) at 532 nm. Results were shown as nmol per gram tissue using the molar extinction 

coefficient. 

Histopathological analysis 

The brain tissues obtained from the animals were fixated in a 10% formalin solution for 24 

hours. After the fixation protocol, routine histologic tissue preparation procedures were applied to the 

sections. Tissues were dehydrated first and then embedded in paraffin blocks. Taken sections (5 Mm) 

from paraffin blocks were stained with hematoxylin and eosin (H&E). The sections were consequently 

examined with a light microscope (Nikon Eclipse 80i, Japan). 

Caspase-3 Immunohistochemistry protocol 

The slides were washed using Phosphate Buffered Saline (PBS) after deparaffinization and 

rehydration protocol. Next, the Tris-EDTA antigen retrieval solution was applied to the slides. For 

endogen peroxidase blocking, the slides were treated with H2O (%3). Later, the slides were put in a 

blocking solution (Ultra V Block: Thermo Scientific). The slides then were incubated with caspase-3 

antibody (Santa Cruz Biotechnology) in a humidity chamber overnight. After washing with PBS 

solution, the biotinylated seconder antibody (Thermo Scientific) was implemented on the slides. Then, 

the slides were incubated with Streptavidin-Peroxidase (Thermo Scientific), washed in PBS, and 

treated with DAB chromogen (Thermo Scientific). The reaction was examined using a light 

microscope. Following the reaction, the slides were rinsed in tap water, counterstained with 

hematoxylin, and mounted with entellan. The caspase-3 expression levels were assessed using a light 

microscope with Image-J (NIH: USA) software. 

Statistical analysis 

Following a one-way analysis of variance (ANOVA), post hoc Tukey test was used to analyze 

the results using SPSS 24. The data dare expressed as mean ±SEM. The differences were deemed 

significant if the p was less than 0.05. 

3. Results  

Histopathologic studies of our experiment revealed that, similar to the vehicle group (fig. 1), a 

single-dose ketamine applied group shown no significant morphological differences (fig. 2). 
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Fig. 1. The vehicle group, healthy histologic presence of the brain cortex (H-E, Bar: 50 µm). 

  

Fig. 2. One dose ketamine applied group, healthy histologic presence of the brain cortex (H-E, Bar: 50 

µm). 
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Six dose ketamine applications made degenerative symptoms in a broad range of brain 

sections. Satellitosis and perineural edema (cerebral cortex pyramidal neurons, fig. 3a); necrosis and 

thrombosis (Purkinje cells in the cerebellum, fig. 3b) were observed.  

 

Fig. 3a-b. Six doses of ketamine applied group, cerebrum and cerebellum slides. Satellitosis (thick 

arrow) and perineural edema (arrow head) (cerebral cortex pyramidal neurons, fig. 3a); necrosis (thin 

arrow)  and thrombosis (t) (Purkinje cells in the cerebellum, fig. 3b, H-E, Bar: 20 µm). 

 

The immunohistochemistry protocol was used to assess caspase-3 expression levels after 

administering a single dose and six doses of ketamine. Caspase-3 expressions were increased with six 

applications of ketamine, while single-dose ketamine application did not affect the expression levels 

(fig. 4). 

 

Fig. 4. Hippocampal caspase-3 expression percentages of the mice. VEH: vehicle, KET1: ketamine (1 

dose), KET2: ketamine (6 doses). Columns express the mean ± SEM (n: 8). ap<0.05 vs. the vehicle 

group.  
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MDA levels in the hippocampus were raised with six ketamine administrations, but a single-

dose ketamine administration did not differ the results (fig. 5).  

 

 

Fig. 5. Malondialdehyde levels in the hippocampi of the animals. VEH: vehicle, KET1: 

ketamine (1 dose), KET2: ketamine (6 doses). Columns express the mean ± SEM (n: 8). 

ap<0.05 vs. the vehicle group.  

 

4. Discussion 

The results of our study exhibited that brain morphology was not affected by a single-dose 

ketamine application, while six doses of ketamine administrations made various changes. Perineural 

edema and satellitosis were seen in cerebral cortex pyramidal neurons. Thrombosis and necrosis were 

observed in Purkinje cells of the cerebellum. The existence of histopathologic appearances after 

ketamine applications in the literature notifies the neurotoxic effects of ketamine [11]. A recent study 

did state nerve hyperplasia and inflammatory cell infiltrations in the mucosa, muscle, subserosal 

bladder layers, and ureter in ketamine applied subjects [12]. Another study has shown 

histopathological differences after ketamine applications, i.e., hyperchromatic nuclei, dilated vascular 

channels, and perinuclear vacuolization in the brain cortex [13]. These neurotoxic outcomes of 

ketamine may be linked to the dose administered, dose repetition, and dosing frequency. 

While high doses and prolonged ketamine applications can cause neurodegeneration [14], a 

single and low-dose ketamine application is not stated to be related to critical disturbances in the 

brain. Various conducted studies stated that neuroprotection might be induced with low-dose ketamine 

applications [15,16]. These studies reported increased functional synaptogenesis [17], which is 

generally accompanied by increments in dendritic spine quantity [18,19]. Also, stimulated mTOR 

signaling is reported after ketamine applications, which is associated with increased synthesis of 

synaptic proteins [19].  
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Apoptosis is regarded as a crucial marker of neurodegeneration, and caspase-3 is one of the 

primary markers of apoptosis [20]. Caspase-3 expression level percentages of the hippocampus were 

estimated practicing immunohistochemistry protocol. Although no significant change was observed in 

the caspase-3 expressions after a single-dose ketamine administration, six ketamine administrations 

created a significant increase in caspase-3 expressions. Studies exhibited that repetitive and high doses 

of ketamine applications make increments in apoptotic markers of the brain [14], but single and low-

dose ketamine applications are not witnessed to produce similar adverse effects.  

Oxidation is considered as an essential marker of neuronal health, and MDA is a marker of 

lipid peroxidation [21]. In our study, hippocampal MDA levels were increased after administering six 

doses of ketamine, but not after one dose administration. In the literature, ketamine is suggested to 

increase oxidation [14], which is regarded to be related to its neurotoxic effects in high doses and with 

repetitive administrations [22]. 

The popularity of ketamine is rising because of its advantageous effects on depression [5], 

pain [23], and anxiety-related disorders [6]. With some other drugs that modify glutamatergic 

transmission, ketamine is frequently being the subject of preclinical and clinical researches. In spite of 

its beneficial effects on mood and pain, ketamine has drastic side effects. Its potential for exploitation 

and side effects, which are cognitive impairment and psychomimetic effects, are limiting its 

widespread use. 

5. Conclusion 

In conclusion, low and single-dose applications of ketamine are not observed degenerative on 

histopathological morphology of brain tissue, yet repetitive administrations are marked hazardous for 

the brain. The possible mechanisms carrying the effects of ketamine on depression, anxiety, and 

memory, its side effects, and long-term effects should be examined elaborately. The indications of 

ketamine can be updated in light of the latest findings. 
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Abstract: 

Aim: In this study, we aimed to investigate the expression levels of adrenomedullin (ADM) and sFLT-

1, two new proteins that have a role in vascular regulation in gestational diabetes mellitus, to 

compare the expression levels of these proteins in the histopathology of the disease, to correlate the 

expression intensity of these proteins with possibility of discovering as a protein marker.  

Materials And Methods: 20 normotensives and 20 GDM placenta samples were taken. Routine 

paraffin wax embedding tissue protocol was performed. Six µm sections were stained with 

Hematoxylin-Eosin, Periodic Acid Schiff (PAS). ADM and sFLT-1 antibodies were 

immunohistochemically incubated on sections.  

Results: In the GDM group, vascular dilatation and congestion in stem villus, hyperplasic endothelial 

cells, and increased syncytial bridges in the external part of the villi, mononuclear cell infiltration, 

pyknotic nuclei and cytoplasm loss in some of the decidual cells in the maternal region were observed. 

In the immunohistochemical examination, cytotrophoblast and syncytiotrophoblast cells of villous and 

syncytial nodes showed negative ADM expression. ADM was positively expressed in some 

cytotrophoblast cells of small villi, vascular endothelial cells and decidual cells. In the GDM group, 

sFLT-1 expression was positive in endothelial cells, some Hoffbauer cells of mesenchymal connective 

tissue, decidual cell nuclei and membranes.  

Conclusion: ADM may be an important receptor in insulin metabolism to determine the glucose level 

because we found positive ADM expression in cytotrophoblasts and membranes of decidual cells.  In 

addition, changes in endothelial cells of maternal and fetal regions and sFLT-1 expression in 

Hoffbauer cells suggest that this molecule possibly plays a key role in the angiogenic effect.  

 

Keywords: placenta, pas, hematoxylin-eosin, gdm, sflt-1, adm 
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Özet: 
Amaç: Bu çalışmada amacımız gestasyonel diyabetes mellitusta (GDM) vasküler regülasyonda rolü 
saptanan iki yeni protein olan Adrenomedullin (ADM) ve soluble fms-benzeri tirozin kinaz (sFLT-1)’in 
ekspresyon seviyelerini incelemek, hastalığın histopatolojisinde bu proteinlerin ekspresyon 
seviyelerini karşılaştırmak, bu proteinlerin ekspresyon yoğunluğunun hastalıkla korelasyonunu 
gözlemlemek ve hastalığın tedavisinde olası bir protein marker’ı keşfetmektir.  
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 20 Normotansif ve 20 GDM’li plasenta örneği alındı. Histolojik 
takip yöntemiyle takip edildi. Bu dokulardan 5µm kalınlığında kesitler alınarak Hematoksilen-Eozin, 
Periodic Acid Schiff (PAS) boyamaları yapıldı. İmmunünohistokimyasal olarak ADM ve sFLT-1 
antikorları çalışıldı.  
Bulgular: GDM grubunda; kök villuslarındaki kan damarlarında dilatasyon ve konjesyon, endotel 
hücrelerinde hiperplazi görüldü. Villusların dış kısmındaki sinsitiyal köprülerde artış, mononükleer 
hücre infiltrasyonu, maternal bölgedeki desidual hücrelerin bazılarında piknotik nükleuslar ve 
sitoplazma kaybı izlendi. İmmunohistokimyasal incelemede villusların sitotrofoblast ve 
sinsitiyotrofoblast hücrelerinde ve sinsitiyal düğümlerde negatif ADM ekspresyonu vardı. Küçük 
villusların bazı sitotrofoblast hücrelerinde, damar endotel hücrelerinde ve desidual hücrelerde pozitif 
ADM ekspresyonu görüldü. GDM grubunda sFLT-1 ekspresyonu endotel hücrelerinde, mezenşimal 
bağ doku içindeki bazı Hofbauer hücrelerinde, desidual hücre nükleuslarında ve membranlarında 
pozitif olarak gözlendi.   
Sonuç: Desidual hücre membranlarında, sitotrofoblastlarda ADM pozitif ekspresyon gösterdiğinden 
ADM’nin glikoz yoğunluğunun belirlenmesinde ve bununla ilişkili olarak insülin regülasyonunda 
önemli bir düzenleyici olabileceğini düşündürmüştür. Yine sFLT-1’in maternal ve fötal bölgelerdeki 
endotel hücresi üzerindeki etkileri ve Hofbauer hücrelerindeki ekspresyonu, anjiyogenik etkide bu 
molekülün anahtar rol alabileceği kanısını uyandırmıştır. 
 
Anahtar sözcükler: plasenta, pas, hemotoksilen-eozin, gdm, sflt-1, adm 

 

1. Giriş 

Gestasyonel diyabetes mellitus (GDM) diyabet hastalığı olmayan bir kadının hamilelik sırasında 

kan şekerinin yüksek seviyelerde seyrettiği klinik bir durumdur. GDM, insülin direncinin 

ayarlanmasında yeterli insülin olmamasından kaynaklanır ve etiyolojisinde fazla kilolu olmak, daha 

önce gebelik diyabeti, tip 2 diyabet aile öyküsü ve polikistik over sendromunu gibi olguları barındırır. 

GDM tanısı kan testi ile yapılır. GDM dünyadaki 10 gebeden en az birini etkilemektedir ve aşırı fetal 

yağ eklenmesi (makrozomi), fetal hipoglisemi, yenidoğan yoğun bakım ve mortalitesi gereksinimi de 

dahil olmak üzere bir dizi olumsuz perinatal sonuçları açıklar. Ayrıca, GDM yenidoğanda kısa süreli 

komplikasyonlara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda kardiyovasküler hastalık, obezite ve diyabet 

gibi kronik durumlar için yüksek riskle de ilişkilidir [1,2]. 

Normal gebeliklere kıyasla, GDM plasentalarında artmış vaskülarizasyon görülür. Bu durum, 

annenin beslenirken aşırı yüklenme durumunda görülen bir tablo olabilir ancak insülin ile uyarılmış 

artmış fetal aerobik metabolizma nedeniyle fetüsün artan oksijen ihtiyacını yansıtır. Artmış 

vaskülarizyonun altında yatan mekanizmalar ise tam olarak aydınlatılamamıştır [3,4]. 
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Adrenomedullin, insanda ADM geni tarafından kodlanan vazodilator bir peptid olup hormon 

olarak görev yapar. Tüm dokular tarafından eksprese edilir ve sirkülasyonda bulunur. Hipertansiyon, 

miyokardiyal infarksiyon, kronik obstüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve diğer kardiyovasküler 

hastalıklara etkisi olduğu düşünülmektedir [5,6]. Soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFLT-1, VEGFR-

1), Türkçe adıyla çözünür fms benzeri tirosin kinaz-1, anti anjiyojenik özelliklere sahip bir 

tirosin kinaz proteindir. sFLT1’in membrana bağlantısı olmayan splice varyantı olan sFLT-1, 

anjiyojenik faktörler vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve plasental büyüme faktörü 

(PlGF)’ye bağlanarak onların serbest halde dolaşımını azaltarak kan damarı büyümesini önler. 

İnsanlarda, sFLT-1, böbrek, kornea ve uterus dahil olmak üzere çeşitli dokulardan sentezlenip kan 

damarı oluşumunun düzenlenmesinde önemlidir [7,8].  

Bu çalışmada gestasyonel diyabetes mellitusta vasküler regülasyonda rolü saptanan iki protein 

olan ADM ve sFLT-1’in ekspresyon seviyelerini incelemek, hastalığın histopatolojisinde bu 

proteinlerin ekspresyon seviyelerini karşılaştırmak, bu proteinlerin ekspresyon yoğunluğunun 

hastalıkla korelasyonunu incelemektir. 

2. Yöntem 

2.1. Plasentaların Elde Edilmesi  

Araştırmalarımıza Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan etik kurul onayı alarak çalışmaya 

başlanıldı. Çalışmamızda 20 GDM’li ve 20 normotansif gebe hasta olmak üzere toplamda 40 gebe 

(yaş farkı gözetmeksizin) hastadan bilgilendirme onam formu onayı alınarak plasentalar elde edildi. 

Çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine 

başvuran annelerin doğum sonrası plasentalarını çalışmada kullanmak üzere onay formu alındı. 

Ameliyathaneden alınan plasentalar serum fizyolojik ile yıkadıktan sonra doku takibi için uygun 

koşular altında %10’luk tamponlanmış nötral formaline alınarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarına getirildi. 

2.2. Işık Mikroskobik İnceleme İçin Dokuların Takibi  

Plasentalardan 1x1cm3 boyutlarında parçalar alındı. Doku parçaları, %10’luk formaline aktarıldı. 

Fiksasyon 16 sürede tamamlandı. Fikse edilen dokular 1 gece çeşme suynda yıkandı. Dehidrasyon 

işlemi için aratan alkol serilerinde (%50, %70, %80, %90, %96, %99,9, %99,9) tutulan doku parçaları 

şeffaflandırma için 2x15 dakika ksilolde bekletildi. İnfiltrasyon için 58°C‘ye ayarlanmış etüvde 2 saat 

sıvı parafin içinde beklettikten sonra bloklama işlemi gerçekleştirildi. Parafin bloklardan rotary 

mikrotom (Leica RM2265, Germany) yardımıyla 5µm kalınlığında kesitler alındı. Elde eldilen 

kesitlere rutin Hematoksilen-Eozin (H-E) ve Periyodik Asit Schiff (PAS) boyamaları ve ADM ve 

sFLT-1 antikorları ile immunohistokimya uygulandı. Entellanla kapatılan preparatlar Zeiss Imager A2 

ve Zen 3.00 yazılım programı kullanılarak ışık mikroskobunda incelendi. 

2.3. Histokimyasal ve İmmunohistokimyasal Boyama  

H&E boyaması için kesitler ksilolde 2x15 dakika bekletildi. Azalan alkol derecelerinden 

sırasıyla 8,6 ve 4 dakika bekletildikten sonra distile suya kadar getirildi. Harris hematoksilen 

solüsyonunda 8 dakika kadar boyandı. Çeşme  suyunda 5 dakika yıkanan kesitler Eozin boyasında 2 
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dakika bekletildi. Dehitratasyon işlemi için artan alkol serilerinden geçirilen kesitler şeffaflandırma 

işlemi için 2x15 dakika ksilolde tutuldu ve entellan ile kapatıldı. 

PAS boyama için kesitler xylol ve azalan alkol serilerinden geçirilerek distile suya kadar 

getirildi. Kesitlerin boyanması Periodic Acid Schiff (cat#04-130801, Bio Optica, Milano, 20134, Italy) 

hazır kit içeriğinde yer alan prosedür takip edilerek gerçekleştirildi. Kit içeriğindeki solüsyonlarla 

boyanan örnekler entellan ile kapatıldı 

İmmunohistokimya için 5 µm kalınlığında kesitler xylol ve azalan alkol serilerinden geçirilerek 

distile suya kadar getirildi. Daha sonra kesitler PBS’te yıkama işlemine tabi tutuldu (3x5 dk). Antijen 

retrieval için kesitler Etilendiamin tetraasetik asit (EDTA) çözeltisi içerisinde ısı işlemine tabi tutuldu. 

PBS’te yıkanan kesitler’in etrafı sınırlayıcı kalem ile çizildi. Kesitler endojen peroksidaj blokajı 

için %3’lük H2O2 (w/ Metanol) ile 30 dakika oda ısısında inkübe edildi. PBS’te yıkanan kesitlere Goat 

Serum Blocking solüsyonu damlatıldı ve oda ısısında 9 dakika inkübe edildi. Protein blokajı sonrası 

PBS’te dilüe edilen Soluble Fms-benzeri tirozin kinaz-1 (Abcam, cat#ab9540,Cambridge, MA 02139-

1517, USA) ve Adrenomedullin (Abcam, cat#ab69117, Cambridge, MA 02139-1517, USA) primer 

antikorları damlatıldı. Her iki antikorun dilüsyonu PBS’te 1/100 şeklinde gerçekleştirildi. Primer 

antikor damlatılan kesitler +4°C gece boyu inkübasyona alındı. İnkübasyon sonunda kesitler 3x5 dk 

PBS’te yıkandı. Biyotinlenmiş sekonder antiok damlatılan örnekler oda ısısında 14 dakika bekletildi. 

Kesitler 3x5 dk süreyle PBS’te yıkandıktan sonra üzerlerine Streptavidin-peroksidaz damlatılarak15 

dakika bekletildi. Daha sonra örnekler PBS ile 3x5 dakika yıkandı. Kesitlere DAB damlatılıp 10-15 

dakika boyunca bekletildi. Yıkanarak DAB’tan arındırılan örnekler Mayer hematoksilen ile 45 saniye 

zıt boyama işlemine tabi tutuldu ve çeşme suyunda 5 dakika kadar yıkandı.  Son olarak kesitler artan 

alkol serisinden hızla geçirilip, ksilolde 2x15 dakika kadar bekletildi ve entellan ile kapatıldı. 

Preparatlar Zeiss Imager A2 ve Zen 3.00 yazılım programı kullanılarak ışık mikroskobunda incelendi. 

2.4. İstatistiksel Yöntem 

Villöz kapiller endotellerinde sFLT-1 ve ADM pozitif hücrelerin hesaplanan yüzdeleri SPSS 24.0 

programında Nonparametrik Mann Whitney U testine tabi tutuldu ve gruplar arasındaki anlamlılık 

değerlendirildi. Pozitif hücre yüzdeleri hesaplanırken, her doku örneğinde rastgele seçilen 10 adet 

villus stromasında yer alan kapillerlerdeki endotellerin sFLT-1 ve ADM pozitif ve negatif olan 

çekirdekleri sayıldı. Elde edilen sayısal verilerden sFLT-1 ve ADM pozitif endotel çekirdeklerinin 

toplam kapiller endotel çekirdeklerine yüzdesel oranları hesaplandı. Elde edilen yüzdesel veriler 

istatistiksel yönden değerlendirildi. 

3. Bulgular  

3.1. Histopatolojik Bulguları  

Kontrol grubunda, maternal plasentada desidua hücrelerinin polihedrik görünümlü olduğu, 

nükleuslerın kromatince zengin olduğu gözlendi. Mezenşimal doku içerisinde kollajen liflerin 

birbirine parallel, düzensiz olarak dağıldığı ve bağ doku hücrelerinin soliter şekilde yerleştiği görüldü 

(Figür-1a). Kontrol grubu fötal alanda villusların, küçük kapiller damarların normal morfolojide 

olduğu, bağ doku hücrelerinin ve hofbauer hücrelerinin düzenli ve soliter olarak lokalize olduğu 

gözlendi. 
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GDM grubu desidual hücrelerinde yer yer piknotik nükleuslar, sitoplazma kaybı ve membranda 

kalınlaşma görüldü. Kollajen liflerde artış, yer yer fibrinoid birikimi izlendi. GDM grubu kök 

villuslarındaki kan damarlarında dilatasyon ve konjesyon belirgin olup, endotel hücrelerinde 

hiperplazi , villusların dış kısmında sinsitiyal köprücüklerde ve düğümlerde artış, mononükleer hücre 

infiltrasyonu gözlendi (Figür-1b). Mezenşimal bağ doku içerisinde yer yer vakuoler alanlar tespit 

edildi.  

Kontrol grubu PAS boyamada sitotrofoblastik bazal membran tabakasında ve bağ doku 

kollajenleri ve kan damarlarında PAS pozitif reaksiyon görüldü (Figür-1c).  

GDM grubu villusların sinsityal bölgelerinde membranda kalınlaşma, küçük villusların içindeki 

kapiller damar membranında PAS pozitif reaksiyon görüldü. Desidual plakların dış kısmında PAS 

pozitif fibrinoid alanların varlığı izlendi. Ayrıca mezenşimal bağ doku alanı içerisinde bazı kollajen 

liflerde PAS pozitif reaksiyon tespit edildi ve villus içerisinde çok sayıda vakuoler yapılar izlendi 

(Şekil.1d). 

Şekil 1. Plasenta örneklerinin histopatolojik görüntüsü. a) Kontrol grubu fötal plasentada 

sinsityotrofoblastlar (yeşil ok), normal görünümde villöz kapillerler (kırmızı ok) ve embriyonal bağ 

doku elemanlar izlenmektedir (Boyama: H&E, x40), b) GDM grubu kök villuslarında damar 

dilatasyonu (sarı ok), endotellerde hiperplazi (mavi ok), sinsityal köprücüklerde artış (kırmızı ok), 

mononükleer hücre infiltrasyonu (beyaz ok) ve sinsityal düğümlerde artış (yeşil ok) görüldü (Boyama: 

H&E, x40), c) Kontrol grubu PAS örneklerinde sitotrofoblast bazal membranında (mavi ok), kapiller 

bazal membranında (siyah ok) ve yer yer bağ dokusu kollajenlerinde (beyaz ok) PAS pozitiflik 

izlenmektedir (Boyama: PAS, x20), d) GDM grubu fetal plasentada villus bazal membranında 

kalınlaşma (mavi ok), mezenkimal bağ dokusunda PAS pozitif fibrinoid yapılar (sarı yıldız), 

villuslarda vakuolize yapılar (kırmızı ok) görülmektedir ((Boyama: PAS, x20). 

3.2. İmmunohistokimyasal Bulgular 

Kontrol grubu kesitlerinde kan damarlarındaki endotel hücrelerinde yer yer sFLT-1 ekspresyonu 

pozitif iken genelde endotel hücrelerinde ekspresyon negatif görüldü (Figür-2a). Mezenşimal bağ doku 

içerisinde bazı küçük çaplı kapillerlerde hafif derecede sFLT-1ekspresyonu pozitif olarak izlendi. 

GDM grubu örneklerinde maternal bölgedeki göbek kordonu arterinin dalı olan arteiolde 

endotel hücrelerinde, villöz Hobauer hücrelerinde, desidual hücre nükleuslarında ve membranlarında, 

villus içerisindeki genişleyen kapiller damarlarındaki endotel hücrelerinde ve mezenşimal bağ doku 
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içerisindeki hücrelerde sFLT-1 pozitif ekspresyon gözlenirken kas hücrelerinde negatif ekspresyonlar 

izlendi (Şekil-2b).  

Kontrol grubu ADM örneklerinde, maternal bölgedeki arteriol endotel hücrelerinde, bağ doku 

içerisindeki fibroblastlarda, bazı kollajen liflerde, kök villuslarının sinsitiyal hücrelerinde ve az sayıda 

desidual hücre nükleuslarında ADM pozitif sinyaller izlendi. Buna karşın, plasental kas hücrelerinde, 

desidua hücrelerinin membranlarında ve desidua hücresi nükleuslarının büyük bir kısmında ADM 

ekspresyonu negatif olarak görüldü (Şekil-2c). 

GDM grubu kök villuslarının mezenşimal bağ dokuda damar çevresindeki hücrelerde, kapiller 

damarların membranlarında endotel hücrelerinde, küçük villusların bazı sitotrofoblast hücrelerinde, 

damar endotelindeki ve damar dışındaki bazı mezenşimal hücrelerde ADM ekspresyonu pozitif olarak 

izlendi. Ayrıca desidua hücrelerinin membranlarında yoğun ADM ekspresyonu tespit edildi. Buna 

karşın villusların sinsityo ve sitotrofoblast hücrelerinde, küçük villusların birleşme yerlerindeki 

sinsitiyal köprü ve sinsitiyal düğümlerde ayrıca desidua nükleuslarında ADM negatif olduğu tespit 

edildi (Şekil-2d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. sFLT-1 ve ADM immunohistokimya. a) Kontrol grubu sFLT-1 pozitif kapiller endotel (sarı 

ok) ve bağ doku hücreleri (kırmızı ok) görülmektedir (Boyama: sFLT-1 immunohistokimya x20), b) 

GDM grubu plasenta kesitinde desidua hücrelerinde (sarı ok), kapiller membranlarında (kırmızı ok) ve 

sinsityal alanlarda (turuncu ok) pozitif boyanma izlenmektedir (Boyama: sFLT-1 immunohistokimya 

x20), c) Kontrol grubu plasentalarında desidua nükleusları ADM negatif (sarı ok) iken bazı desidua 

hücreleri (kırmızı ok) ile fibroblastlarda (yeşil ok) pozitif reaksiyon izlendi (Boyama: ADM 

immunohistokimya x40), d) GDM grubu plasentalarında desidua hücre nükleuslarda negatif (sarı ok) 

ancak hücre membranında pozitif (siyah ok) pozitif sinyaller görüldü (Boyama: ADM 

immunohistokimya x40). 

3.3. İstatistiksel Bulgular 

Kontrol grubu sFLT-1 pozitif hücrelerin ortalama sıra değeri 14,40 olarak bulundu. GDM grubunda 

ise ortalama sıra değerinin 6,60 olduğu ve kontrol ile GDM grubu arasında istatistiksel yönden anlamlı 

bir fark olduğu tespit edildi (p<0,05). Adrenomedullin pozitif hücre çekirdeklerinin 

değerlendirmesinde kontrol grubunun ortalama sırasının 5,50 olduğu, GDM grubunun ortalama sıra 

değerinin ise 15,50 oldu ayrıca GDM grubundaki ADM pozitif kapiller endotel çekirdek yüzdesindeki 

artışın istatistiksel yönden anlamlı olduğu (p=0,00) tespit edildi. 
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4. Tartışma ve Sonuç 

GDM (Gestasyonel Diabetes Melitus) kronik hiperglisemi ile tanımlanan yaygın metabolik bir 

hastalıktır [9]. GDM maternal obezite yağ dokusu artışı inflamasyonla ilgili olarak gösterilmiş olup, 

salgılanan sitokinlerin neden olduğu diyabetik gebeliklerle insulin direnci arasında ilişki kurulduğu 

belirtilmiştir [10,11]. Gestasyonel diyabetin histopatolojik incelenmesinde; immatür villusların 

olduğu, stromal fibroblast hücreleri ve hafbouer hücrelerinin proliferayona uğradığı, sitotrofoblast 

hücrelerinin dejenerasyona uğradığı ve bazal membran kalınlaşması ile birlikte sinsitiyal nodlar  ve 

villus ödemi gibi değişiklikler in olduğu tanımlanmıştır [12,13]. Sela ve arkadaşları yaptıkları bir 

çalışmada diabetik plasentalarda stromal hücrelerde yüksek oranda glikojen birikimi gözlenmiştir [13]. 

Asmusen ve gheorman yaptıkları çalışmalarda bazal membran kalınlığının terminal villuslarda ve 

sinsitiyal hücrelerin lokalize olduğu bölgelerde PAS (periyodik asidik-schiff) (+) reaksiyonu 

gösterdiği ve diabetik plasentalarda PAS (+) reaksiyonunun normal plasentalara göre daha yüksek 

oranda olduğu bildirilmiştir [14,15]. Çalışmamızda maternal bölgede  Desidual plakların dış kısmında 

fibrinoid alanlarda sinsityal hücrelerin bulunduğu membranda kalınlaşma ile birlikte PAS (+) 

reaksiyon örülmüştür. Küçük villusların iç kısmındaki bazal membranlarda, sinsisyal köprülerde ve 

düğümlerde PAS reaksiyonu pozitif olarak gözlenmiştir.  Diabetik plasentalarda normotansif 

plasentalara göre PAS reaksiyonun daha yüksek olduğu, membranlarda ve hücre sitoplazmalarında 

glikojen birikiminin daha fazla olduğu ve gelişebilecek komplikasyonları indükleyebileceği 

düşünülmüştür. Jonata J ve arkadaşları bir çalışmada hiperglisemi endeksi yüksek olan hastalarla 

normotansif hastalar karşılaştırıldığında VEGF ve VEGF2 reseptör düzeylerinin yüksek olduğu ancak 

VEGF reseptör1 (sFLT-1) in düzeylerinde azalma olduğu görülmüştür. Bununla beraber GDM li 

plasentalarda VEGF-1 in düzeylerinin tespiti açık olarak belirtilmemiştir [16]. Yualin ve arkadaşları 

yaptıkları çalışmada preeklempsi plasentalarında sFLT-1 düzeylerinde azalma endotel 

disfonksiyonuna neden olduğu ve preeklempsiyi tetiklediği düşünülmüştür [17]. Ayrıca çalışmamızda 

Normotansif plasentada maternal bölgedeki kök villusları içerisinde yer alan kan damarı endotel 

hücrelerinde sFLT-1 ekspresyonu bazı bölgelerde pozitif bazı bölgelerde ise negatif olarak görüldü. 

Mezenşimal bağ doku içerisinde ise düşük düzeyde sflt-1 ekspresyonu tespit edildi. Damarların kas 

tabakasında negatif sFLT-1 ekspresyonu gözlenirken mezenşimal bağ doku hücrelerinde sFLT-1 

ekspresyonu pozitif olarak gözlendi.  Çalışmamızın dikkat çekici özelliklerinden biri de koryon 

villusları içerisindeki mezenşimal  bağ doku  içerisinde yer alan hofbauer  hücrelerinin sFLT-1 

ekspresyonu pozitif olarak göstermesi  anjiogenezisi indükleyen bir işaret olabileceğini 

düşündürmüştür. Insülin  düzenleyici sistemde yer alan hipotansif bir peptit olan adrenomedullin 

maternal ve fötal plasentadaki etkilerini araştıran Di İorio ve arkadaşları  diyabetik gebelikte ADM 

üretiminin plasenta damarlarının vazokonstriksiyonunu önlemede önemli olduğunu belirtmişlerdir 

[18]. Maynard s ve arkadaşları yaptıkları çalışmada gebeliğin erken dönemlerinde yükselmiş glikoz 

seviyeleri yağ dokusunda artmış olan regüle edilmiş adrenomedullin reseptörleri için uyarıcı etki 

gösterebileceği, GDM hastalarında özellikle adipöz dokuda ADM düzenlemelerinin glikoza duyarlı 

olduğu bildirilmiştir [19]. Bizim çalışmamızda GDM grubunda maternal bölgesinde bazı kapiller 

damarların vazokonstriktör durumda olduğu görünse de genel anlamda maternal ve fötal bölgede orta 

tip ve küçük tipteki damarlarda vazokonstriksiyonun devam ettiği gözlenmiştir. Kanensihi ve 

arkadaşları preeklampsi hastalarında ADM ekspresyonunun normal plasentalara göre özellikle 

villuslarda amnion zarında ve sinsisyotrofoblastlarda daha düşük olduğu belirlemişlerdir. 
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5. Öneriler 

Gestasyonel diyabetes mellitus (GDM) hamilelik döneminde  insidansı artan, anne ve fetüs için hem 

perinatal dönemde hem de uzun vadede morbidite ile ilişkili olan önemli bir hastalıktır. Hiperglisemi 

endeksi yüksek olan plasenta dokuları normotansif plasentaların karşılaştırılması sırasında maternal 

bölgede glikoz öncüsü sayılan desidua hücrelerinde dejeneratif değişimin olması, bazal membranlarda 

kalınlaşma, fibrin birikimi ayrıca koryonik villuslardaki sinsitiyal düğümlerde ve köprülerdeki artış 

anne ile fetus arasında dolaşım bozukluklarını indüklemiştir. Plasentanın maternal ve fötal 

bölgelerinde  VEGF reseptör 1 (sFLT-1) düzeylerinde azalma ve artma ayrıca makrofaj özelliği 

gösteren hofbauer hücrelerinde görünen ekspresyon anjiogenetik etkide bu molekülün anahtar görev 

üstleneceğini düşündürmüştür. Insülin  düzenleyici  hipotansif bir peptit olan adrenomedullin maternal 

ve fötal plasentadaki etkileri incelendiğinde, GDM plasentalarda özellikle desidual hücrelerin 

membranlarında Adrenomedullin pozitif ekspresyon gösterdiği glikoz seviyesini belirlemede bu 

reseptörlerin etkili olduğu düşünülebilir. Ayrıca sitotrofoblastlarda görülen adrenomedullin 

ekspresyonu, sitotrofoblastların insülin düzenleyici sistemde yer alabileceğini düşündürmüştür. 

Bilgilendirme  

Bu çalışma, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından 

TIP.18.032 Numaralı proje ile desteklenmiştir. 

6. Kaynaklar 

[1] Cvitic S, Desoye G, Hiden U., “Glucose, insulin, and oxygen interplay in placental 

hypervascularisation in diabetes mellitus”, Biomed Res Int, 2014,2014. 

[2] Pardo F, Arroyo P, Salomon C, Westermeier F, Salsoso R, Saez T, et al. “Role of equilibrative 

adenosine transporters and adenosine receptors as modulators of the human placental endothelium 

in gestational diabetes mellitus”, Placenta, 34(12),pp.1121-7,2013. 

[3] Wadsack C, Desoye G, Hiden U., “The feto-placental endothelium in pregnancy pathologies”, 

Wien Med Wochenschr, 162(9–10), pp.220–4, 2012. 

[4] Gauster M, Desoye G, Totsch M, Hiden U., “The placenta and gestational diabetes mellitus”, Curr 

Diab Rep, 12(1), pp.16–23, 2012. 

[5] Dong Y, Betancourt A, Belfort M, Yallampalli C., “Targeting Adrenomedullin to improve Lipid 

Homeostasis in Diabetic Pregnancies”, J Clin Endocrinol Metab, 102(9), pp.3425-3436, 2017. 

[6] Di Iorio R, Marinoni E, Urban G, Costantini A, Cosmi EV, Letizia C., “Fetomaternal 

adrenomedullin levels in diabetic pregnancy”, Horm Metab Res, 33(8), pp.486-90, 2001 

[7] Farina A, Eklund E, Bernabini D, Paladino M, Righetti F, Monti G,LambertMesserlian G., “A 

First-Trimester Biomarker Panel for Predicting theDevelopment of Gestational Diabetes”, Reprod 

Sci, 24(6), pp.954-959, 2017. 

[8] Romero R, Erez O, Hüttemann M, Maymon E, Panaitescu B, Conde-Agudelo A, PacoraP, Yoon 

BH, Grossman LI., “Metformin, the aspirin of the 21st century: its role in gestational diabetes 

Poster Presentation 742



International Health Sciences Conference (IHSC 2019)  

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

mellitus, prevention of preeclampsia and cancer, and the promotion of longevity”, Am J Obstet 

Gynecol, 217(3), pp282-302, 2017. 

[9] Calderon IM., “Morphometric study of placental villi and vessels in women with mild 

hyperglycemia or gestational or overt diabetes”, Diabetes Res ClinPract, 78, pp.65-71, 2007. 

[10] Radaelli T, Varastehpour A, Catalano P, Hauguel-de Mouzaon S., “Gestational diabetes 
induces placental genes for chronic stres and inflammatory pathways”, Diabetes 52, pp.2951-
2958, 2003. 

[11] Hauguel-de Mouzon S, Guerre-Millo M., “The placenta cytokine network and inflammatory 

signals”, Placenta, 27, pp.794-98, 2006. 

[12] A-Jarmuzek P, Wielgos M, Bomba-Opon D., “Placental pathologic changes in gestational 

diabetes mellitus”, Nöro Endokrinol Lett,36 (2), pp. 101-5, 2015 

[13] Sela S, Itin A, Natanson-Yaron S, Greenfield C, Goldman-Wohl D, Yagel S, Keshet E., “A 

novel human-specific soluble vascular endothelial growth factor receptor 1: cell type specific 

splicing and implications to vascular endothelial growth factor homeostasis and preeclampsia”, 

Circ Res 102, pp.1566–1574, 2008.  

[14] Asmussen I., “Ultrastructure of the villi and fetal capillaries of the placentas delivered by non-

smoking diabetic women (White group D)”, Acta Pathol Microbiol Immunol Scand, 90, pp. 95-

101, 1982. 

[15] Gheorman L, PleÅŸea IE, Gheorman V, “Histopathological considerations of placenta in 

pregnancy with diabetes”, Rom J Morphol Embryol, 53, pp. 329-336, 2012. 

[16] Janota J, Pomyje J, Toth D, Sosna O, Zivny J, Kuzel D, et al., “Expression of angiopoietic 

factors in normal and type-I diabetes human placenta: a pilot study”, Eur J Obstet Gynecol Reprod 

Biol, 111(2), pp. 153–156, 2003. 

[17] Yuanlin Dong, Ancizar Betancourt, Michael Belfort, Chandrasekhar Yallampalli, “Targeting 

Adrenomedullin to Improve Lipid Homeostasis in Diabetic Pregnancies”, The Journal of Clinical 

Endocrinology & Metabolism, 102(9),  pp. 3425–3436, 2017 

[18] R. Di Iorio, E. Marinoni, G. Urban, A. Costantini, E.V. Cosmi, C. Letizia., “Fetomaternal 

Adrenomedullin Levels in Diabetic Pregnancy”, Horm Metab Res, 33(8), pp. 486-490, 2001. 

[19] Maynard S, Min J, Merchan J, Lim K, Li J, Mondal S, Libermann T, Morgan J, Sellke F, 

Stillman I et al., “Excess placental soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFLT-1) may contribute to 

endothelial dysfunction, hypertension, and proteinuria in pre-eclampsia”, J Clin Invest, 111, pp. 

649–658, 2003. 

Poster Presentation 743



International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

 6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

CASE REPORT: COMPLEX CHROMOSOMAL REARRANGEMENT 

Diclehan ORAL1, Mahir BİNİCİ1, İlyas YÜCEL1, Selahattin TEKEŞ1, Selda ŞİMŞEK2, Mahmut 

BALKAN*1  

1Dicle University Medical Faculty Medical Biology-Genetic Depertmant. Diyarbakır/Turkey 

yucel-ilyas@hotmail.com 

binici.mahir@gmail.com 

diclehan.orall@gmail.com 

selahattintekes@gmail.com  

balkanmah@gmail.com 

2Pamukkale University Medical Faculty Medical Biology-Genetic Depertmant Denizli/Türkiye 

seldatsimsek@gmail.com 

* Corresponding author: balkanmah@gmail.com 

Abstract: 

Aim: Complex chromosomal rearrangements (CCRs) are rearrangements with at least two fractures 

on at least two chromosomes. Complex chromosomal anomalies are divided into two categories: 

familial and de novo. Both categories can be balanced or unbalanced. The majority of cases are 

female individuals due to childbirth and abortions with anomalies. Men with complex chromosomal 

abnormalities have infertility problems due to meiotic regulation problems in spermatogenesis. 

Method: The patient was referred to our department with a preliminary diagnosis of azoospermia and 

unsuccessful in-vitro fertilization (IVF) attempt in the family. After obtaining pedigree and other 

information of a 34-year-old patient, the cytogenetic examination was performed by the in-vitro 

lymphocyte culture method. Y-microdeletion analysis was performed. After the cytogenetic result, 

microarray methods of molecular karyotyping and FISH analysis were performed.  

Findings: As a result of cytogenetic investigations, it was found that the patient has 46, XY, t (1; 12), t 

(14; 21) complex chromosome formation. This result was confirmed by fish analysis. Molecular 

karyotyping with microarray method and y microdeletion analysis revealed no 

microdeletion/microduplication. 

In order to determine whether the anomaly encountered is a familial inherited or de novo complex 

chromosomal anomaly, the parents of the patient should be investigated. The complex chromosomal 

abnormality detected in the patient explains the unsuccessful IVF results. The patient was given 

genetic counseling, and the preimplantation genetic diagnosis was recommended. 

 

Keywords: CCR(Complex chromosomal rearrangements), Cytogenetic, translocation, t(14;21), 

t(1;12) 

 

 

 

 

 

 

Poster Presentation 744

mailto:balkanmah@gmail.com


International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

 6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

 

 

 

 

 

KOMPLEKS KROMOZOM ANOMALILI OLGU SUNUMU  

Diclehan ORAL1, Mahir BİNİCİ1, İlyas YÜCEL1, Selahattin TEKEŞ1, Selda ŞİMŞEK2, Mahmut 

BALKAN*1 

1Dicle Üniversitesi Tıbbi Biyoloji-Genetik ABD. Diyarbakır/Türkiye 

yucel-ilyas@hotmail.com 

binici.mahir@gmail.com 

diclehan.orall@gmail.com 

selahattintekes@gmail.com  

balkanmah@gmail.com 

2Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ABD. Denizli/Türkiye 

seldatsimsek@gmail.com 

* Sorumlu Yazar: balkanmah@gmail.com  

Özet: 

Amaç:Kompleks kromozom anomalileri (complex chromosomal rearrangements: CCRs), en az iki 

kromozomda en az iki kırıkla oluşan yeniden düzenlenmelerdir. Kompleks kromozom anomalileri 

Ailesel ve de novo olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Her iki kategori de dengeli veya dengesiz 

olabilmektedir. Anomalili çocuk öyküsü ve düşük sebebiyle incelenen dişi bireyler vakaların 

çoğunluğunu oluşturur. Kompleks kromozom anomalilerine sahip erkeklerde spermatogenezde 

mayotik düzenleme sorunlarından kaynaklı infertilite problemleri görülmektedir.  

Metod:Bölümümüze Üroloji kliniğinden azospermi ve ailede başarısız İn vitro fertilizasyon (IVF) 

denemesi ön tanısı ile refere edilen hastanın ilk klinik bulguları değerlendirilmiştir. 34 yaşındaki 

hastanın pedigrisi ve diğer bilgileri alındıktan sonra, hastaya in vitro lenfosit kültürü yöntemi ile 

sitogenetik inceleme yapılmıştır. Hastaya y-mikrodelesyonu analizi yapılmıştır. Sitogenetik sonucu 

sonrası microarray yöntemi ile moleküler karyotipleme ve Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH) 

analizi yapılmıştır. 

Bulgular:Yapılan sitogenetik incelemeler sonucunda hastanın 46,XY,t(1;12),t(14;21) kompleks 

kromozom kuruluşuna sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç FISH analizi yapılarak teyit edilmiştir. 

Yapılan microarray yöntemi ile moleküler karyotipleme ve y mikrodelesyonu analiz sonucunda 

herhangi bir mikrodelesyon/mikroduplikasyon saptanmamıştır.  

Hastada karşılaşılan anomalinin ailesel geçişli ya da de novo bir kompleks kromozom anomalisi olup 

olmadığı anlamak için hastanın ebeveynlerinin araştırılması gerekmektedir. Hastada tespit edilen 

kompleks kromozom anomalisi başarısız IVF sonuçlarını açıklamaktadır. Hastaya genetik danışma 

verilmiş ve preimplantasyon genetik tanı önerilmiştir. 

 
Anahtar sözcükler: Kompleks kromozom anomalisi, sitogenetik, translokasyon, t(14;21), t(1;12) 
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Abstract: 

Aim: In genetics, new chromosomal rearrangements are mutations that are a type of chromosome 

abnormality involving a change in the structure of the native chromosome. These new rearrangements 

sometimes cause various problems in patients. Besides, in balanced translocation patients, some of the 

children will be balanced carriers; many pregnancies result in spontaneous abortion. 

The majority of failed in vitro fertilization (IVF) and spontaneous abortions are chromosomal 

anomalies. The detection of a possible chromosomal anomaly will oblige the preimplantation genetic 

diagnosis method. Therefore, pre-IVF karyotype analysis is a major factor that increases the chances 

of success. 

Method: It was decided to perform chromosome analysis from peripheral blood to the family who 

came to our department with 4 unsuccessful IVF attempts. Clinical information was evaluated, and 

cytogenetic examination was performed with the in-vitro lymphocyte culture method. Giemsa and 

trypsin were used for staining and banding. 

Findings:Chromosome analysis revealed that both parents were balanced translocation 

carriers(Female: 45,XX, t(13;14) / Male: 45,XY, t(13;14) ). 

The translocation status detected in both parents explains unsuccessful IVF results. Only 1 of the 16 

gametes formed normally is normal, and the remainder is chromosomally abnormal. (Normal: 1 / 

Balanced translocation: 5 / nullisomy-monosomy-trisomy-tetrasomy:10) Genetic counseling was given 

to the patients, and the preimplantation genetic diagnosis was recommended. 

 

Keywords: Cytogenetics, new chromosome rearrangements, balanced translocation 
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Özet: 

Amaç:Genetikte, kromozomal yeniden düzenleme, doğal kromozomun yapısındaki bir değişikliği 

içeren bir tür kromozom anormalliği olan bir mutasyondur. Bu yeni düzenlemeler bazen bireyde çeşitli 

problemelere neden olabilmektedir. Ayrıca dengeli translokasyonlu hastalarda, doğacak çocukların 

bir bölümü yine dengeli taşıyıcı olurken; birçok gebelik spontan düşükle sonuçlanmaktadır. 

Başarısız IVF ve spontan düşüklerin büyük bir bölümünü kromozomal anomaliler oluşturmaktadır. 

Olası bir kromozom anomalisi tespiti preimplatasyon genetik tanı yöntemini mecbur hale getirecektir. 

Bundan dolayı IVF öncesi karyotip analizi başarı şansını artıran büyük bir etmendir.  

Metod:Bölümümüze 4 başarısız IVF denemesi ile gelen aileye periferik kandan kromozom analizi 

yapılmasına karar verilmiştir. Klinik bilgiler değerlendirilmiş ve hastalara in vitro lenfosit kültürü 

yöntemi ile sitogenetik inceleme yapılmıştır. Boya ve bant işlemi için giemsa ve tripsin kullanılmıştır. 

Bulgular:Yapılan kromozom analizi sonucunda her iki ebeveynin de dengeli translokasyon taşıyıcısı 

olduğu tespit edilmiştir(Dişi: 45,XX, t(13;14) / Erkek: 45,XY, t(13;14) ).  

Her iki ebeveynde tespit edilen translokasyon durumu başarısız IVF sonuçlarını açıklamaktadır. 

Normal yolla oluşan 16 gametten sadece 1 tanesi normal olup geriye kalanlar kromozomal olarak 

anormaldir (Normal:1/Dengeli translokasyon: 5/nullizomi-monozomi-trizomi-tetrazomi:10) Hastalara 

genetik danışma verilmiş ve preimplantasyon genetik tanı önerilmiştir. 

 
Anahtar sözcükler: Sitogenetik, yeni kromozom düzenlemeleri, dengeli translokasyon 
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Abstract: 

Purpose: Some recent research has shown that statins can cause diabetes. However, the mechanisms 

by which statins exert this effect are not fully understood. Pravastatin, a hydrophilic statin, is reported 

to be associated with diabetes. Adiponectin is an adipokine from adipose tissue. In this study, we 

investigated the effect of pravastatin on Adiponectin and fasting blood glucose levels. 

Methods: In this study, 21 adult female Wistar albino rats were used. Animals were divided into 3 

groups, control, diabetic and diabetic+pravastatin. Diabetes was induced by intraperitoneally injecting 

streptozotocin (STZ) 45 mg/kg dissolved in citrate buffer (pH 4.5). Fasting blood glucose was measured 

48 hours after injection. The rats with fasting blood glucose levels above 250 mg/dL were considered 

diabetic. The control and the diabetic group received only water during study. The diabetic+pravastatin 

group was orally administered pravastatin (pravachol) dissolved in drinking water for 8 weeks at a dose 

of 10 mg/kg/day. At the end of the study, fasting blood glucose and Adiponectin levels were determined. 

The data obtained were evaluated using SPSS (18th version) statistical program. 

Results and Conclusion: Fasting blood glucose was 109.7 ± 4.35 in the control group, 591 ± 11.7 in 

the diabetic group and 481.9 ± 38.4 in the diabetic+pravastatin group. Fasting blood glucose level was 

lower in the diabetic+pravastatin group than the diabetic group. The difference between the two groups 

was statistically significant (p˂0.05). The plasma Adiponectin level was 4.47 ± 0.69 in the control 

group, 3.28 ± 0.67 in the diabetic group and 3.34 ± 0.40 in the diabetic+pravastatin group. Plasma 

Adiponectin levels were higher in the control group than in the other groups. The difference between 

the groups was statistically significant (p˂0.05). Plasma Adiponectin level was higher in the 

diabetic+pravastatin group than the diabetic group. However, this increase was not statistically 

significant (p˃0.05). The results of this study showed that pravastatin treatment had no positive effect 

on plasma Adiponectin levels, but had a positive effect on fasting blood glucose levels. 

Keywords: diabetes, pravastatin, adiponectin, fasting blood glucose. 
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Özet: 

Amaç: Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar, statinlerin diyabete neden olabileceğini göstermiştir. 

Ancak, statinlerin bu etkiyi hangi mekanizmalarla gösterdikleri tam olarak anlaşılamamıştır. Hidrofilik 

bir statin olan pravastatinin diyabet ile ilişkili olabileceği belirtilmektedir. Adiponektin, adipoz doku 

kaynaklı bir adipokindir. Biz çalışmamızda pravastatinin, adiponektin ve açlık kan glukozu düzeyleri 

üzerine olan etkisini inceledik. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 21 adet erişkin dişi Wistar albino sıçan kullanıldı. Hayvanlar; kontrol, 

diyabetik ve diyabetik+pravastatin olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Diyabet oluşturmak için sitrat (pH 4.5) 

tamponu içerisinde çözünmüş streptozotosin 45 mg/kg (STZ) tek doz olarak İntraperitoneal yolla 

uygulandı. Enjeksiyondan 48 saat sonra açlık kan glukozu ölçüldü. Açlık kan glukoz seviyeleri 250 mg 

/ dL'nin üzerinde olanlar diyabetik olarak kabul edildi. Kontrol ve diyabetik gruba sadece su verildi. 

Diyabetik+pravastatin grubuna 8 hafta süreyle içme suyunda çözdürülen pravastain (pravachol) günlük 

10 mg/kg/gün olacak şekilde oral yoldan verildi. Çalışma sonunda alınan kan örneklerinden;  açlık kan 

glukozu ve Adiponektin düzeyleri belirlendi. Elde edilen veriler SPSS (18. versiyon) istatistik proğramı 

kullanılarak değerlendirildi.  

Bulgular ve Sonuç: Açlık kan glukozu, kontrol grubunda 109,7±4,35, diyabetik grupta 591±11,7 ve 

diyabetik+pravastatin grubunda 481,9±38,4 olarak belirlendi. Açlık kan glukoz düzeyi, 

diyabetik+pravastatin grubunda diyabetik gruba göre daha düşük bulundu. İki grup arasında fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p˂0,05). Plazma Adiponektin düzeyi, kontrol grubunda 4,47±0,69, 

diyabetik grupta 3,28±0,67 ve diyabetik+pravastatin grupta 3,34±0,40 olarak belirlendi.  Plazma 

Adiponektin düzeyi kontrol grubunda, diğer gruplara göre yüksek olarak belirlendi. Gruplar arası fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p˂0,05). Plazma Adiponektin düzeyi diyabetik+pravastatin 

grubunda diyabetik gruba göre daha yüksek belirlendi. Ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmadı (p˃0,05). Bu çalışmadan elde edilen veriler, pravastatin tedavisinin plazma Adiponektin 

düzeyleri üzerine olumlu etkisinin olmadığını ancak, açlık kan glukozu düzeyleri üzerine olumlu 

etkisinin olduğunu göstermiştir.  

Anahtar sözcükler: diyabet, pravastatin, adiponektin, açlık kan glukozu. 

 

Poster Presentation 749

mailto:hacerkayhan21@gmail.com


International Health Sciences Conference (IHSC 2019) 

6-8 November 2019, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

THE EFFECT OF ELECTROMAGNETIC FIELD THERAPY ON BONE MINERAL 

DENSITY AND SOME CLINICAL PARAMETERS IN HEMIPLEGIC PATIENTS 

 

Hacer  Önen Tekin *1, Hüda Diken 2, Remzi Çevik 1 , Hacer Kayhan Kaya 2  

                     1 Dicle University, Faculty of Medicine, Department of  Physical Therapy and 

Rehabilitation, Diyarbakır, Turkey 

                                 2 Dicle University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Diyarbakır, Turkey 

                                                  *haceronen @hotmail.com 

       Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of pulsed electromagnetic field 

(PEMF) application on the proximal femur and distal forearm  of the paretic side  on bone mineral 

density (BMD) and some clinical and biochemical parameters in hemiplegia patients. 

       Methods: Prospective and self-controlled study a total of 30 hemiplegic men and postmenopausal 

women patients aged 45-70 years diagnosed with hemiplegia referred to Dicle University Hospitals, 
Physical Therapy and Rehabilitation clinic were included and randomly divided into two groups.In 

addition, the patients in the experimental group were subjected to an emphasized electromagnetic field 

(PEMF) for 6 weeks. Spasticity evaluation Modifiye Ashworth scale, motor development evaluation 

Brunnstrom scale, Functional evaluation Barthel Index and evaluation of ambulation potential 

Functional Ambulance Classification (FAS) were done. 

      Results and Conclusion: When bone mineral densities of the control and experimental groups 

were taken into account after the treatment, an increase was observed in the femur trochanter, femur 

inter, femur total and forearm regions of the experimental group according to the control group. 
However, this increase was statistically significant only in the forearm total region. When Brunnstrom 

scale, Modifiye Ashworth Scale, FAS, Barthel Index parameters were compared within each group 
before and after treatment, significant improvement was observed in Brunnstrom stages, FAS, Barthel 

Index parameters in both groups (p <0,01). Modifiye Ashworth Scale, which assessed spasticity, 

showed no significant change in both groups. Vitamin D, calcium, phosphorus and ALP levels were 
found to be increased in both control and experimental groups. However, the increase in Vitamin D 

values was statistically significant only in the experimental group  (p < 0,05). 

      Neurophysiological exercise did not improve bone mineral density. PEMF therapy increased 

forearm bone mineral density. This increase was only significant in the total area of the forearm. 

      When the results are examined, it has been shown that PEMF can protect and improve bone 

mineral density in hemiplegic patients. In the future, there is a needfor PEMF to study the effects of 

long-term effects, prevention of osteoporotic fractures, daily living activities and quality of life. 

      Keywords: Hemiplegia,Bone Mineral Density, Electromagnetic Field Therapy, Vitamin D, 

Hemiplegic Rehabilitation 
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           Amaç: Bu araştırma, hemipleji hastalarında paretik taraf femur proksimali ve ön kol 

distaline pulsed (vurgulu) elektromanyetik alan (PEMF) uygulamasının kemik mineral 

yoğunluğu  (KMY) ile bazı klinik ve biyokimyasal parametrelere etkisini araştırmak amacıyla 

yapılmıştır.  

 
Gereç ve Yöntem: Prospektif ve öz kontrollü çalışmamıza Dicle Üniversitesi Hastanesi, Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon kliniğine başvuran hemipleji tanısı konmuş 45-70 yaş aralığında olan erkek 

ve postmenopozal kadın toplam 30 hemiplejik hasta alındı ve randomize iki gruba ayrıldı. Hem 

kontrol hem de deney grubuna nörofizyolojik egzersiz tedavisi uygulandı. Ayrıca deney grubundaki 

hastalara 6 hafta süreyle vurgulu elektromanyetik alan (PEMF) uygulaması yapıldı.Hastaların 
spastisite değerlendirmesi Modifiye Ashworth skalası, motor gelişimi değerlendirmesi Brunnstrom 

skalası, Fonksiyonel değerlendirmesi Barthel İndeksi ve Ambulasyon potansiyelinin değerlendirilmesi 

Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflaması (FAS) ile yapıldı. 
 

Bulgular ve Sonuç: Kontrol ve deney grubunun tedavi sonrası kemik mineral yoğunlukları 

dikkate alındığında deney grubunun femur trochanter, femur inter, femur total ve önkol bölgelerinde 

kontrol grubuna göre artış gözlendi. Ancak bu artış sadece önkol total bölgesinde istatiksel yönden 
anlamlı düzeydeydi. Her gruba ait tedavi öncesi ve tedavi sonrası Brunnstrom Skalası, Modifiye 

Ashworth Skalası, FAS, Barthel İndeksi parametreleri kendi içinde karşılaştırıldığında her iki grupta 

da Brunnstrom evreleri, FAS, Barthel İndeksi parametrelerinde önemli iyileşme gözlendi (p < 0,01). 
Spastisiteyi değerlendiren Modifiye Ashworth Skalasında ise her iki grupta anlamlı bir değişiklik 

gözlenmedi. Kontrol grubu ve deney grubu hastaların tedavi sonrası D vitamini, kalsiyum, fosfor ve 
ALP değerlerinde artış bulundu. Fakat sadece deney grubundaki bireylerin D Vitamini değerlerindeki 

artış istatistiksel olarak anlamlıydı   (p < 0,05). 

 
Nörofizyolojik egzersiz uygulaması kemik mineral yoğunluğunda önemli bir iyileşme 

sağlamamıştır. PEMF terapisi önkol kemik mineral yoğunluğunu arttırmıştır. Bu artış sadece önkol 
total bölgesinde anlamlı düzeydeydi.  

 

Sonuçlar incelendiğinde PEMF’ nin hemiplejik hastalarda kemik mineral yoğunluğunu 
koruyabileceği ve geliştirebileceği gösterilmiştir. İleride, PEMF’ nin uzun dönem etkileri, 

osteoporotik kırıkları önleme, günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesine etkilerini inceleyecek 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 

Anahtar sözcükler: Hemipleji, Kemik mineral yoğunluğu, Elektromanyetik Alan, D Vitamini,  

Hemipleji rehabilitasyon 
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Abstract: 

Objective: Today's education should be given to the students in order to gain future skills in order 

to be effective on the students for a long time. This learning process will be most effective if the 

students experience these skills personally. In this study, the effects of school club and social 

activities on students' acquisition of communication skills, leadership, team spirit, responsibility 

awareness and individual awareness, which are indispensable for both today and the future, were 

investigated. In this context, it is important that the clubs and social activities, students' personal 

and psychosocial analysis of the effectiveness in terms of development. In this direction, it is 

aimed to make the education and training in high schools more efficient by offering suggestions. 

Methods: In this study, quantitative and qualitative methods are used together in the direction of 

scanning model. In this way, the students 'opinions were described more effectively with the 

quantitative data and the students' thoughts about the effects of club and social activities were 

determined in detail with the qualitative data. The data on club and social activities about 

students' personal development and whether these opinions differ according to being active in 

activities were obtained quantitatively with the optional questions in the second part of the 

survey. Another aim of the study was to exemplify the students' views and suggestions about clubs 

and social activities and the data were obtained through the selective and open-ended questions 

in the third part of the questionnaire. In order to support these judgments, opinions of teachers 

and Psychological  Counseling  Guide were also taken; specific students were examined in the 

school environment and various qualitative data were obtained as a result of interviews with 

themselves and their environment. 

Working Group ; A questionnaire was applied to 247 students in a high school with diversity and 

opportunities in terms of club and social activity concepts. As a result of 204 students marking 

school clubs and social activities to the question hang Which of the following concepts makes you 

high school life meaningful and develops you the most? The analysis unit of the research was 

chosen as school clubs and social activities. The sub-concepts of personal development were 

determined under the leadership of experts. The analysis of students' progress is divided into 5 

sub-titles. These subheadings are communication skills, leadership, responsibility awareness, 

team spirit and individual awareness. 

In the 2017- 2018 academic year, the target population of the survey, Turkey will create 478 high 

school students from 20 cities. While selecting the provinces that make up the research 

sample, attention was paid to ensure as much diversity as possible in cultural 

and socio- economic terms. The study also covers different types of schools with different 

characteristics (rich in social activities and clubs). All students completing the questionnaire take 

part in at least one school club or social activity. Purposeful sampling was used in 

this study which was prepared by taking into consideration different criteria. 
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In the second stage of the study, 2 girls (A and B), 2 boys (C and D) and 2 girls (E and F), 2 boys 

(G and H) who played an active role in the school club or social activities were selected. working 

group. The aim of this study is to investigate the research in more depth and in detail. All members 

of this 8-member working group study in the same boarding school with the researchers and their 

average socio- economic situation is similar. Living in the same cultural environment, similarity 

of education and equal gender distributions minimize the independent factors that will affect our 

survey results. The independent variable in this questionnaire was students' active in school clubs 

and social activities, while the dependent variable was their personal 

and psychosocial development. 

Data Collection Tool ; With the interview method, which is one of the descriptive research 

methods, the opinions of teachers in schools and Psychological Counseling Guide about the effect 

of school clubs on the students were obtained. 

The quantitative data of the study were collected through the “The Impact of Club and Social 

Activities on Personal Development Survey developed by the researchers. The survey consists of 

three parts. In the first part, variables such as gender, age, educational background, type of 

school, city of residence and any type of school club or social activity (community service, 

physical activity, artistic activity, entrepreneurship, etc.) were asked. In the second part , there 

are 39 items prepared by taking into consideration the student acquisitions in the Social Activities 

Regulation of Primary and Secondary Education Institutions . In the survey, statements were 

completed by using the root sentence “Through school clubs and social activities”. The 

questionnaire was prepared with a five- point Likert rating and the answers were listed as “I 

strongly agree”, “I agree”, “I am in the middle”, “I do not agree ”,“ I strongly disagree ”. In 

the third part of the questionnaire, 6 items and open-ended questions were included in order to 

evaluate the activities and clubs qualitatively from today's high school students' point of view and 

to make suggestions. 

The same questionnaire was applied to the predetermined study group of 8 people using the root 

sentence “Thanks to my high school life”. The questionnaire was prepared with a five- point 

Likert rating and the answers were listed as 1 (Strongly Disagree), 2 (Disagree), 3 (I am Middle), 

4 (Agree) and 5 (Strongly Agree). The aim of this study is to determine whether students who 

are psychosocially developing in high school life play an active role in clubs or not.  

Analysis of Data ; The questionnaire was applied to 478 high school students who continued 

their education in 2017-2018 academic year. Different answers given to the questions in the 

second part were evaluated and percentages were found. Afterwards, the average of the answers 

given to the questions in the same category was found and the social activity and the contribution 

of the school clubs to the personal skill determined from the perspective of the students were 

demonstrated by the data. The aim of this method is to determine how and how the students are 

affected in school clubs and social activities by comparing the data. 

In addition, the questionnaire, which was prepared for a more in-depth analysis of the data, 

was applied to 8 people of the same school at a similar socio- economic level. By comparing the 

answers, they gave, the relationship between club and social activities was investigated in 

determining the psychosocial development of these students . In addition to the analysis of the 
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data, descriptive research methods were used as natural observation in order to examine the 

answers of the students in more depth. 

Open-ended questions and given answers to all the teachers for the analysis of the opinions that 

were obtained from the interviewed inductive analysis was used. The answers were examined 

individually, categorized according to their subjects and evaluated comparatively. The results of 

this evaluation were compared with the hypotheses and sub-hypotheses of the project .  

Results: 300 of the students were female ( 62.8 % ) and 178 were male (37.2%). All students 

completing the questionnaire take part in at least one school club or social activity. Of these 

students, 224 were in any community service ( 46.9 % ), 288 in any sport activity (60.3%), 154 in 

any entrepreneurship project or event (32.2%) and 364 in order to develop their personal skills. 

(piano, debate, chess and so on) (76.2%). 

Communication skills of the students and the leadership qualities, clubs and social events 

over how much and how to examine that affected the results of the survey carried out, if in 

accordance with  answers are the result of the analysis, student clubs they participate in school 

life and social effectiveness of their communication skills , leadership abilities and sense of 

responsibility towards that contribute to the development It was determined that. 

In addition, it was concluded that students in social activities and clubs were more likely to work 

in teams than students who did not. Among the students observed in the privatized group, it was 

observed by the researchers that social activity and club members had more positive relationships 

with people than others and preferred teamwork more. 

It was analyzed that school clubs and social activities contributed positively to the development 

of cooperation skills and team spirit. 

Individual awareness: individual awareness, which is one of the first steps of individuals ' self-

improvement, enables individuals to identify which areas they are strong and powerless in and 

give them even more importance. It is important that individuals, especially in adolescence, which 

is the period when they are most prone to depression, realize that they are valuable and that their 

lives are meaningful. In high school, when personalities develop and social concepts begin to 

form, attainment of this value is necessary both for students to trust themselves and for them to 

decide for themselves about their future. According to the results of the survey, it was concluded 

that the students ' respect for them increased and they got to know themselves better thanks to the 

activities in their schools. 

Status analysis of school clubs and social activities; a study of the answers the students gave to 

the questions in the third part of the survey revealed that high school students wanted to 

participate in more clubs and social activities, but faced various difficulties at this point. Based 

on the data, it was observed that the shortfall in schools was a more serious problem for students 

compared to other difficulties such as transportation and materials. Based on the answers given 

to the open-ended question, it is inferred that clubs are not supported by schools too much and 

that academic success is more important than students. 

CONCLUSION: Considering the values that social activities and clubs add to the personal 

and psychosocial development of students, increasing the importance given is important both for 

the students' future and the future of our country. 

 Keywords: Activity, Club, Skill, Development, Future 
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“BEKLE BENİ GELECEK!” LİSELERDEKİ KULÜP VE SOSYAL ETKİNLİKLERİN 

ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL VE PSİKOSOSYAL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ 

Roza Kavak1, Senem Işık2 

1Dilijan Union World Collages of Armenia 

r.kavak@student.uwcdilijan.am

2Mahindra United World Collages of India 

senemi@muwci.net 

Özet: 

Amaç: Günümüzdeki eğitimin öğrenciler üzerinde uzun süreli olarak etkili olabilmesi için 

öğrencilere geleceğe dönük beceriler kazandırmak amacıyla verilmesi şarttır. Bu öğrenim süreci 

ise en etkili olarak öğrencilerin bu becerileri birebir deneyimlemeleriyle mümkün olacaktır. Bu 

araştırmada, öğrencilerin hem günümüzün hem de geleceğin olmazsa olmazlarından olan iletişim 

becerisi, liderlik, takım ruhu, sorumluluk bilinci ve bireysel farkındalık gibi kazanımları 

edinmelerindeki okul kulüp ve sosyal aktivitelerinin etkileri incelenmiştir. Bu bağlamda okul 

kulüplerinin ve sosyal aktivitelerinin, öğrencilerin kişisel ve psikososyal gelişimleri açısından 

etkililiğinin analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda öneriler sunularak liselerdeki eğitim ve öğretimin 

daha verimli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, tarama modeli doğrultusunda nicel ve nitel yöntemler birlikte 

kullanılmıştır. Bu sayede nicel verilerle öğrenci görüşleri daha etkili tasvir edilmiş, nitel verilerle 

ise kulüp ve sosyal etkinliklerin etkileri ile ilgili öğrenci düşünceleri detaylı olarak tespit 

edilmiştir. Araştırmanın amaçlarından “kulüp ve sosyal etkinliklerin öğrencilerin kişisel 

gelişimlerine ilişkin öğrenci görüşleri ve bu görüşlerin öğrencinin faaliyetlerde aktif olma 

değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğine” ilişkin veriler, anketin ikinci bölümündeki 

seçmeli sorular ile nicel olarak elde edilmiştir. Bir diğer amacı olan “öğrencilerin kulüp ve sosyal 

etkinlikler hakkındaki görüşlerini ve önerilerini örneklendirmek” ile ilişkin veriler ise anketin 

üçüncü bölümünde yer alan seçmeli sorular ve açık uçlu soru sayesinde elde edilmiştir. Bu 

yargıları desteklemek amacıyla öğretmenlerin ve Psikolojik Danışmanlık Rehberinin görüşleri de 

alınmış; belirli öğrenciler okul ortamında incelenmiş, kendileri ve çevresiyle yapılan mülakatlar 

sonucu çeşitli nitel veriler elde edilmiştir. 

Çalışma Grubu; Kulüp ve sosyal etkinlik kavramları bağlamında çeşitlilik ve imkânı fazla olan 

bir lisede 247 öğrenciye bir anket uygulanmıştır. “Aşağıdaki kavramlardan hangisi sizin için lise 

hayatını anlamlı kılan ve sizi en çok geliştirendir?” sorusuna 204 öğrencinin okul kulüp ve sosyal 

etkinlikleri işaretlemesi sonucu, araştırmanın analiz birimi okul kulüp ve sosyal etkinlikler olarak 

seçilmiştir. Kişisel gelişim alt kavramları ise bu konuda uzman kişilerin önderliğinde 

belirlenmiştir. Öğrencilerin gelişimlerini analiz etme bölümü, 5 alt başlık halinde 

gruplandırılmıştır. Bu alt başlıklar iletişim becerisi, liderlik, sorumluluk bilinci, takım ruhu ve 

bireysel farkındalıktır. 

Araştırmanın hedef evrenini 2017- 2018 Eğitim-Öğretim yılında Türkiye’nin 20 şehrinden 478 

lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini oluşturan iller seçilirken kültürel ve 

sosyoekonomik bakımdan olabildiğince çeşitlilik sağlanmasına dikkat edilmiştir. Aynı zamanda 
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araştırma, farklı özellikli (Sosyal etkinlik ve kulüp bakımından zengin, eksik) farklı okul türlerini 

kapsamaktadır. Anketi dolduran bütün öğrenciler en az bir tane okul kulübü ya da sosyal 

faaliyetlerde yer almaktadır. Belirtilen farklı ölçütler dikkat edilerek hazırlanmış olan bu 

araştırmada amaçlı örnekleme kullanılmıştır. 

Araştırmanın ikinci aşamasında okul kulüp ya da sosyal aktivitelerinde aktif rol oynayan 2 kız (A 

ve B), 2 erkek (C ve D) ve aktif rol oynamayan 2 kız (E ve F), 2 erkek (G ve H) seçilerek 8 kişilik 

bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma grubu ile amaçlanan yapılan araştırmanın daha 

derinlemesine ve detaylı bir şekilde incelenmesidir. 8 kişiden oluşan bu çalışma grubunun tüm 

üyeleri araştırmacılar ile aynı yatılı okulda okumakta ve ortalama sosyoekonomik durumları 

birbirlerine yakındır. Aynı kültürel ortamda yaşamaları, eğitim durumlarının benzerliği ve 

cinsiyet dağılımlarının eşit olması anket sonuçlarımızı etkileyecek bağımsız etkenleri minimuma 

düşürmektedir. Bu anketteki bağımsız değişken ise öğrencilerin okul kulüp ve sosyal etkinliklerde 

aktif olmasıyken bağımlı değişken ise öğrencilerin kişisel ve psikososyal gelişimleridir. 

 Veri Toplama Aracı; Betimleyici araştırma yöntemlerinden biri olan mülakat metodu ile anketin 

uygulandığı okullardaki öğretmenlerin ve Psikolojik Danışmanlık Rehberinin okul kulüplerinin 

öğrenciler üzerinde etkisi hakkındaki görüşleri alınmıştır. 

Araştırmanın nicel verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kulüp ve Sosyal Etkinliklerin 

Kişisel Gelişime Etkisi Anketi” aracılığıyla toplanmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümünde cinsiyet, yaş, eğitim durumu, okul türü, yaşadığı şehir ve üye olunan herhangi bir 

türdeki okul kulüp ya da sosyal aktivite (toplum hizmeti, fiziksel faaliyet, sanatsal faaliyet, 

girişimcilik ve benzeri) değişkenleri sorulmuştur. İkinci bölümde İlköğretim ve Orta Öğretim 

Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde bulunan öğrenci kazanımları dikkat alınarak 

hazırlanmış 39 madde yer almaktadır. Ankette “Okul kulüpleri ve sosyal etkinlikler sayesinde” 

kök cümlesi kullanılarak ifadeler tamamlanmıştır. Anket, beşli Likert derecelendirmeyle 

hazırlanmış, yanıtlar “Kesinlikle katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Ortadayım”, “Katılmıyorum”, 

“Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde sıralanmıştır. Anketin üçüncü bölümünde etkinlik ve 

kulüplerini günümüz lise öğrencileri bakış açısından nitel olarak değerlendirmek ve öneriler 

sunmaları adına 6 maddeye ve açık uçlu soruya yer verilmiştir.  

Aynı anket daha önceden belirlenen 8 kişilik çalışma grubuna “Lise hayatım sayesinde” kök 

cümlesi kullanılarak uygulanmıştır. Anket, beşli Likert derecelendirmeyle hazırlanmış, yanıtlar 1 

(Kesinlikle Katılmıyorum), 2 (Katılmıyorum), 3 (Ortadayım), 4 (Katılıyorum) ve 5 (Kesinlikle 

Katılıyorum) şeklinde sıralanmıştır. Bu çalışmayla amaçlanan lise hayatında psikososyal açıdan 

gelişen öğrencilerin kulüplerde aktif rol oynayıp oynamamasını tespit etmektir. 

Verilerin Analizi; Anket, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında eğitim hayatına devam eden 478 lise 

öğrencisine uygulanmıştır. İkinci bölümde yer alan sorulara verilen farklı yanıtlar 

değerlendirilip yüzdelik oranları bulunmuştur. Daha sonrasında aynı kategoride olan sorulara 

verilen cevapların ortalaması bulunarak sosyal aktivite ve okul kulüplerin öğrencilerin gözünden 

belirlenen kişisel beceriye ne kadar katkı sunduğu, veriler ile ortaya konmuştur. Bu yöntemin 

seçilmesiyle amaçlanan, veriler arasında karşılaştırma yapılarak öğrencilerin okul kulüpleri ve 

sosyal etkinliklerde nasıl ve ne kadar etkilendiklerini tespit etmektir. 

Ayrıca verilerin daha derinlemesine incelenmesi için hazırlanan anket, sosyo ekonomik olarak 

benzer düzeyde aynı okula mensup 8 kişiye uygulanmıştır. Verdiklerin yanıtlar karşılaştırılarak 
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bu öğrencilerin psikososyal yönden gelişmiş olmalarında belirleyici etkenin kulüp ve sosyal 

etkinliklerle olan bağı araştırılmıştır. Verilerin analizinin yanı sıra öğrencilerin verdiği yanıtları 

daha derinlemesine incelemek amacıyla betimleyici araştırma yöntemlerinden doğal gözlem 

kullanılmıştır. 

Açık uçlu soruya verilen yanıtların ve öğretmenlerle yapılan birebir görüşmelerden elde edilen 

görüşlerin analizi için tüme varımsal çözümleme kullanılmıştır. Cevaplar tek tek incelenmiş, 

konularına göre kategorize edilmiş ve karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirme sonuçları projenin hipotez ve alt hipotezleriyle karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin 300’ü kız (%62.8), 178 erkektir (%37.2). Anketi dolduran bütün 

öğrenciler en az bir tane okul kulübü ya da sosyal faaliyetlerde yer almaktadır. Bu öğrencilerin 

224’ü herhangi bir toplum hizmetinde (%46.9), 288’i herhangi bir spor faaliyetinde (%60.3), 

154’sı herhangi bir girişimcilik adına proje ya da etkinlikte (%32.2) ve 364’ü kişisel becerilerini 

geliştirmek adına herhangi bir etkinlikte (piyano, münazara, satranç ve benzeri) (%76.2) yer 

almaktadır. 

Öğrencilerin iletişim becerilerinin ve liderlik özelliklerinin, kulüp ve sosyal etkinlikler üzerinden 

ne kadar ve nasıl etkilendiğini incelemek için yapılan anket sonucunun, verilen cevaplar 

doğrultusunda analizi sonucu, öğrencilerin lise hayatlarında katıldıkları kulüp ve sosyal 

etkinliklerin iletişim becerilerini, liderlik özelliklerini ve sorumluluk bilincini geliştirmelerine 

katkı sağladığı yönünde olduğu tespit edilmiştir.  

Ayrıca, sosyal etkinlik ve kulüplerde yer alan öğrencilerin yer almayan öğrencilere oranla takım 

çalışmasına daha yatkın oldukları görüşüne ulaşılmıştır. Özelleştirilmiş grupta gözlemlenen 

öğrenciler arasında sosyal etkinlik ve kulüpte yer alanların diğerlerine oranla insanlarla daha 

olumlu ilişkiler kurdukları ve ekip çalışmasını daha çok tercih ettikleri araştırmacılar tarafından 

gözlemlenmiştir. 

Okul kulüp ve sosyal etkinliklerin, iş birliği becerisini ve takım ruhunun gelişimini olumlu 

katkıları olduğu analiz edilmiştir. 

Bireysel Farkındalık; Bireylerin kendilerini geliştirmelerinin ilk basamaklarından olan bireysel 

farkındalık, bireylerin hangi alanlarda güçlü ve güçsüz olduklarını tespit edip onlara daha da 

önem vermelerini sağlar. Özellikle depresyona en yatkın oldukları dönem olan ergenlik çağında 

bireylerin, kendilerinin değerli oldukları ve hayatlarının anlamlı olduğunun farkına varmaları 

önemlidir. Kişiliklerin geliştiği ve sosyal kavramların oluşmaya başladığı lise çağında, bu 

değerin kazanılması hem öğrencilerin kendilerine güvenmesi hem de gelecekleri hakkında 

kendilerinin karar vermeleri için gereklidir. Uygulanan anket sonuçlarına göre, okullarındaki 

faaliyetler sayesinde, öğrencilerin kendilerine olan saygılarının arttığını ve kendilerini daha iyi 

tanıdıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

Okul Kulüpleri ve Sosyal Etkinliklerin Durum Analizi; Öğrencilerin anketin üçüncü bölümünde 

yer alan sorulara verdikleri cevapların incelenmesi sonucunda, elde edilen verilere göre lise 

öğrencilerinin daha fazla kulüp ve sosyal etkinlikte yer almak istedikleri fakat bu noktada çeşitli 

sıkıntılarla karşılaştıkları çıkarılmıştır. Verilere dayanarak ulaşım ve maddiyat gibi diğer 

zorluklara kıyasla okullardaki eksikliğin öğrenciler için daha ciddi bir problem olduğu 

gözlemlenmiştir. Açık uçlu soruya verilen yanıtlardan yola çıkılarak kulüplerin okullar 
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tarafından çok fazla desteklenmemesi ve akademik başarının daha ön plana konulması 

öğrencileri en çok zorlayan durumlardan olduğu çıkarımı yapılmıştır. 

 SONUÇ: Sosyal etkinlik ve kulüplerin öğrencilerin kişisel ve psikososyal gelişimlerine kattığı 

değerler göz önünde bulundurulduğunda verilen önemin artırılması hem öğrencilerin gelecekleri 

hem de ülkemizin geleceği için önem taşımaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Faaliyet, Kulüp, Beceri, Gelişim, Gelecek. 
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Abstract 

Background: Down syndrome is the most common Aneuploidy in humans 

which is associated with developmental delay, mental retardation and 

several characteristic physical features.  

Purpose: This study is aimed to determine the proportion and types of 

chromosomal abnormalities in patients with Down syndrome in Duhok 

province, Iraq.  

Methodology: A retrospective analysis was performed on the case records 

of 86 patients confirmed clinically as Down syndrome, for all enrolled cases 

cytogenetic analysis had done at Research Centre at College of Medicine\ 

University of Duhok. 

Results: Among the 86 cases of Down syndrome presented over a period of 

6 months, non-disjunction was present in 79 (91.9%) cases, translocation in 

5 (5.8%) cases and Mosaicism in 2 (2.3%) cases. The age of the enrolled 

patients were ranged from 1 day to 35 years, from these patients, 37 (43%) 

were males and 49 (57%) were females with male to female ratio of 1:1.3. 

The maternal ages at the time of delivery of index babies were ranged from 

21 years to 47 years.  The most prominent characteristic features noted 

were epicanthic folds (80.2%), upslanting palpebral fissures (70.9%), 

protruding tongue (67.4%), sandal gap (64%), depressed nasal bridge 

(62.8%), and flat facial features (58.1%). Congenital heart disease seen in 

(26.7%) and hypothyroidism seen in (10.5%) 

Conclusion: Down syndrome mostly result from non-disjunction and efforts 

to establish early diagnosis and a proper screening for high association 

with systemic anomalies should be undertaken among the Down syndrome 

patients in our population. 
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