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Kongre Programı
Perşembe (23 Mayıs 2013)

Cumartesi (25 Mayıs 2013)

08:00 - 08:30

Posterlerin asılması ve yerel kayıt

09:00 - 10:00

Ulusal Sunumlar (4*15 dk)

08:30 - 09:15

Kongre Açılışı

10:00 - 10:30

Kahve arası

09:30 - 09:45

Kahve arası

10:30 - 12:00

Ulusal Sunumlar (6*15 dk)

09:45 - 11:15

6 Öğrenci sunumu / 2 PARALEL Oturum

12:00 - 13:00

Öğle yemeği

11:15 - 11:45

Poster Yürüyüşü - Kahve arası

13:00 - 14:45

11:45 - 12:45

4 Öğrenci sunumu/ 2 PARALEL Oturum

12:45 - 13:30

Öğle yemeği - Poster Yürüyüşü

13:30 - 15:00

6 Öğrenci sunumu / 2 PARALEL Oturum

Paralel Konferanslar
Motivasyonel - Mustafa Yüksel, Barış Çakır
Organ Nakli - Ömer Ayanoğlu, Ata Bozoklar,
Serhan Tuğlular, Osman Cavit Özdoğan, Sağlık
Bakanlığı Organ Nakli Şubesi
Nöroşirurji Necmettin Pamir, İbrahim Ziyal
Onkoloji - Fulden Yumuk, Faysal Dane

14:45 - 15:15

Kahve arası

15:00 - 15:30

Kahve arası

15:15 - 17:30

Atölye Çalışmaları

15:30- 17:30

Panel - (Sunum değerlendirmeleri)

17:30 - 18:30

Kapanış Konuşması ve Sonuçlar (Serbest
Kürsü)

18:30 - 20:00

Orta Bahçe’de Barbekü Partisi

20:00 - 21:30

Serbest zaman - Dinlenme

21:30 - --:--

Eğlence

Cuma (24 Mayıs 2013)
08:30 - 09:30

Ulusal Kongre Kayıt

09:30 - 10:30

Açılış Konuşmaları, Yerel Sonuçların
Açıklanması

10:30 - 10:45

Kahve arası

10:45 - 12:30

Açılış - House MD Medikal Senaristi Lisa
Sanders

12:30 - 13:30

Öğle yemeği

13:30 - 14:30

Ulusal Sunumlar (4*15 dk)

14:30 - 15:30

Poster yürüyüşü + Kahve arası

15:30 - 18:00

Paralel Konferanslar
Sosyal Psikiyatri - Kemal Sayar, Kemal Kuşçu
Mezotelyoma - Muzaffer Metintaş, Fulden
Yumuk, Hasan Fevzi Batırel
Behçet – Hasan Yazıcı, Haluk Kozakoğlu
Tıpta Eğitim ve Kariyer - Duygu Çevik
(Roche İlaç), TUSDATA

18:00 - 20:00

Serbest Zaman

20:00 - --:--

Gala Yemeği

Pazar (26 Mayıs 2013)
10:00 -17:30 Ada Gezisi
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Konuşmacılar
 Lisa Sanders, MD

➥ Açılış Konuşması

Assistant Professor of Medicine (General Medicine)
Amerikalı doktor, tıbbi yazar ve gazetecidir. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi›nde İç Hastalıkları Anabilim dalında doçent doktor olarak
hocalık yapmaktadır. Aynı zamanda Yale New Haven hastanesinde de uzman doktor olarak çalışmaktadır. Doktorluk ve üniversite
hocalığının yanı sıra2002 yılından beri New York Times gazetesinde popüler “Tıbbi tanı” köşe yazı dizisini yazmaktadır. Bu
köşe yazıları bir Fox programı olan House MD dizisi (2004- 2012) için de ilham kaynağı olmuştur ve Lisa Sanders dizinin teknik tıbbi
danışmanlığını yapmıştır. Sanders AmerikanABC kanalında “Good Morning America” programını sunmuş ve daha sonra da CBS
kanalında çalışmıştır ve bu çalışmalarıyla radyo- televizyon gazeteciliği ödülü olan Emmy ödülünü kazanmıştır. Sanders obezitenin
beslenme yönü ve tanısal karar ve hatalarla ilgili araştırmalar yapmıştır.Bu konularla ilgili “ The Perfect Fit Diet: Combine What Science
Knows About Weight Loss With What You Know About Yourself”, “The Perfect Fit Diet: How to Lose Weight, Keep it Off and Still Eat the
Foods You Love” ve en son olarak da 2009 yılında “Every Patient Tells a Story: Medical Mysteries and the Art of Diagnosis” adlı kitapları
yayımlanmıştır.

➥ Sosyal Psikiyatri
 Prof. Dr. Kemal Sayar

1966 yılında Ordu’da doğdu. 1983 yılında Eskişehir Anadolu Lisesi’nden, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp
Fakültesi’nden mezun oldu. 1989-1995 yıllarında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Psikiyatri ihtisası yaptı. İhtisas sırasında 1992
Prague Psychiatric Center ve 1994 Guy’s Hospital London’da yurtdışı deneyimlerine sahip oldu. İhtisas sonrası 1997-1998Vakıf
Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Uzmanı, 1998-1999 Çorlu Asker Hastanesi Psikiyatri Uzmanı, 2000-2004 Karadeniz Teknik
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Öğretim Üyesi, 2004-2008 Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hst. Hastanesi 13. Psikiyatri Kliniği
Şefi, 2008- 2011Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak görev aldı. Ekim 2008›de psikiyatri profesörü ünvanı aldı. Kültürel psikiyatri,
psikosomatik tıp, anksiyete bozuklukları, ergen psikiyatrisi, intihar davranışı, kronik ağrı sendromları özel olarak ilgilendiği alanlar oldu.
2011’den bu yana Marmara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

 Doç. Dr. Kemal Kuşçu

Dr. M. Kemal Kuşçu ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde ve Marshfield Senior High School, ABD’de tamamlamıştır. İstanbul Tıp
Fakültesi’nde tıp eğitimini ardından (1992), 1992-1994 yılları arasında Tirebolu’da pratisyen hekim olarak çalışmıştır. 1994-1998 yılları
arasında Marmara Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünde psikiyatri ihtisasını ve yine aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk
Sağlığı (MPH) eğitimlerini tamamlamıştır. 1999’da Londra Üniversitesi – Universite Koleji (UCL) Antropoloji bölümünden M.Sc, 2000
yılında ise Tavistock ve Portman Kliniği Çocuk ve Aile Bölümünde Sistemik Aile Terapisi M.A unvanını almıştır. 2001-2003 yılları arasında,
Kosova’da “Psikososyal Mobil Ekipler” projesinde proje yöneticisi ve proje danışmanı olarak çalışmıştır. Bu süreç içerisinde Birleşmiş
Milletler kapsamındaki farklı örgütlerde danışmanlık yapmıştır. Sosyal etkileşim ve gelişim – Sosyal olumsuzluk ve Toplum Ruh Sağlığı
alanlarında çalışmaktadır.

➥ Mezotelyoma
 Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel

1970 yılında İstanbul’da doğdu. 1988 yılında Kadıköy Anadolu Lisesinden, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun
oldu. 1994-1999 yıllarında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Cerrahisi ihtisası yaptı. İhtisas sırasında 1997 Eylül ayından
itibaren 6 ay süreyle Columbia Presbytarian Medical Center, New York’ta Dr.Mehmet C.Öz’ün laboratuarında çalıştı. İhtisas sonrası
1999-2001 yılları arasında Brigham and Women’s Hospital,Harvard Medical School, Boston’da Dr.David J. Sugarbaker ve Dr.Scott
J. Swanson’ın gözetiminde klinik üst ihtisas doktoru olarak çalıştı. Videotorakoskopik ve laparoskopik cerrahi,özofagus (anti-reflü ve
kanser) ve mezotelyoma cerrahisi eğitimi aldı. 2005 yılında doçent oldu. Halen Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında
Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.Marmara Üniv. Tıp Fakültesi Dekanıdır. .

 Prof. Dr. Muzaffer Metintaş

1979 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden, 1986 yılındaEskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ nden mezun oldu. 1993 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.
1997’de misafir araştırmacı olarak “Lung Medicine, Karolinska Hospital, İsviçre” de bulunmuştur. Şu anda Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ nda Profesördür. Uluslararası dergilerdeki yayın sayısı 47; Ulusal
dergilerdeki yayın sayısı 100’ dür. Meslekteki ilgi alanları akciğer kanseri , mezotelyoma, plevra ve hastalıkları, çevresel ve mesleksel
akciğer hastalıklarıdır.
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 Prof. Dr. Fulden Yumuk

1990 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1991-1995 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi’nde İç
Hastalıkları İhtisası’nı yapmıştır. Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ann Arbor, Michigan, ABD) Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu
rotasyonunu 1993- 1994 yılında tamamlamıştır.
1995-1998 yılları arasında Alabama Üniversitesi Tıp Fakültesi, Birmingham, ABD Hematoloji Medikal Onkoloji ve Kemik İliği
Transplantasyonu İhtisası yapmıştır. 2002 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji
Bilim Dalı’ nda çalışmaktadır. Çok sayıda klinik araştırmaya araştırmacı olarak katılmıştır.

➥ Behçet Hastalığı

 Prof. Dr. Hasan Yazıcı

1969 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan Yazıcı, 1974 yılında ABD’de İç Hastalıkları ve Romatoloji
uzmanı olmuştur. 1978’den beri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Romatoloji BD Başkanlığı, 1992’den beri Behçet Hastalığı
Araştırma Merkezi Başkanlığı yapmaktadır. 1994’ten beri Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi olan Prof. Dr. Hasan Yazıcı ayrıca, Uluslararası
Behçet Hastalığı Derneği genel sekreteri ve başkanı, Romatoloji Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı, Avrupa Romatizmayla Savaş Ligi
Onur Üyesi ve eski genel sekreteridir. Amerikan Romatizma Derneği (American College of Rheumatology), İngiliz Romatizma Birliği
(british society for rheumatology), Royal College of Physicians üyesi olan Prof. Dr. Hasan Yazıcı, İTO Araştırma Ödülü (1986), Türkiye
Rotaryenler Bilim ve Teknoloji ödülü (1988), Tübitak Bilim Ödülü (1993), Behçet Hastalığı Araştırma Ödülü’nü (1998) almıştır.

 Prof. Dr. Haluk Kozakoğlu

İlaç sektöründe doktorlar
 Uzm. Dr. Duygu Balkan Çevik

➥ Tıpta Eğitim ve Kariyer

1995 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Biyokimya doktorası
yaptı. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Biyokimya öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra 2004 yılında ilaç sektörüne geçti. Şu anda
Roche ilaç onkoloji bölümünde medikal müdür olarak çalışmaktadır.
Tıp Eğitimi ve TUS’a Hazırlık
TUSDATA

 Prof. Dr. Mustafa Yüksel

➥ Motivasyonel

1953 yılında Ankara’da doğdu. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1983 yılında Ankara Atatürk Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi merkezinden Göğüs Kalp Damar cerrahisi ihtisasını aldı. 1990 yılına kadar Heybeliada Göğüs Hastalıkları
ve Göğüs Cerrahisi merkezinde şef yardımcısı olarak çalışan Dr.Yüksel, 1991 yılında Marmara Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalını kurdu. 1991-1992 yıllarında Londra’da Royal Brompton
Hospital’da 1 yıl süreyle Dr.Peter Goldstraw’un gözetiminde çalıştı. 1994 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu. Çok sayıda makalesi
ve kitap editörlüğü (Göğüs Cerrahisi, Özofagus Hastalıkları ve Tedavisi) bulunan Prof.Dr.Mustafa Yüksel halen Marmara Üniversitesi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesidir. Hocamız aynı zamanda CWIG (Chest Wall Interest Group)’un bir üyesi
olup Dünyadaki minimal invazif pektus karinatum cerrahisinin en büyük hasta serisini yapmıştır. Kongremizdeki oturumunda
pektus deformiteleri ameliyatlarını öğrenme hikayesinden ve bu konudaki tecrübelerinden bahsedecektir.

 Dr. Barış Çakır

1999 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nden mezun oldu. 2001- 2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fizyoloji Anabilim
Dalı’ nda uzmanlığını yapmıştır. 2008-2013 yılları arasında Galatasaray Spor Kulubü’ nde Kulüp Doktoru olarak çalışmıştır.


➥ Organ Nakli ve Bağışı
Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Şubesi Şube Müdürü: Bahri Kemaloğlu ve Bakanlık Temsilcisi: Uzm. Dr. Mehmet Ali Aydın

 Prof. Dr. Serhan Tuğlular

1960 Doğumlu olan Serhan Tuğlular, 1986’da İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. İç Hastalıkları ve Nefroloji Yan dal uzmanlık
eğitimini M.Ü. Tıp Fakültesinde yaptı. Daha sonra da çalışmalarını sürdürdüğü MÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD’da 2004’te Nefroloji
Doçenti, 2009’da ise Profesör oldu. Nefroloji içinde ilgi alanı özellikle böbrek transplantasyonu ve vaskülitlerdir. Halen çalışmalarını
sürdürdüğü MÜ Tıp Fakültesi, SB Pendik EAH’de transplantasyon faaliyetlerinin nefroloji bölümünden sorumlu öğretim üyesidir.

 Yrd. Doç. Dr. Ata Bozoklar

1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nden mezun olmuştur. 1988-1993 yıllları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalı’ nda ihtisasını yapmıştır. 1998 yılında Türkiye’ deki ilk organ nakil koordinasyonu Programının kuruculuğunu yapmıştır. TC.
Sağlık Bakanlığı Bünyesinde yürütülen transplantasyon koordinatörlüğü sertifikasyon programlarının eğitim yönergelerinin hazırlanmış
ve bugüne kadar yapılan eğitimlerin düzenlenmiştir. CNN Türk Hayata Bağış Programı danışmanlığını üstlenmiştir. 10 adet yayını, almış
olduğu çok sayıda teşekkür ve takdirleri vardır. Organ Nakli Koordinatörlüğü Derneği Kurucu üyesidir.
5
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 Prof. Dr. Ömer Ayanoğlu

1987 Yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede Anesteziyoloji ve Reanimasyon anabilim dalında uzmanlık
eğitimini tamamladı. Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra farklı tarihlerde Mayo Clinic’te transplantasyon ve yoğun bakım araştırma
görevlerinde yer aldı. American Society of Anesthesiologists, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği, European Society of
Anesthesiologists üyesi olduğu dernekler arasındadır. Hocamız, Malatya İnonü Üniversitesinde ilk canlı vericiden karaciğer naklinin
gerçekleştirilmesi, ve canlı vericiden karaciğer nakli programının sürdürülmesi görevlerini, Eylül 2005–2006 tarihlerinde gerçekleştirmiştir.
2011 yılında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Transplantasyon Komitesi Başkanı görevini almış ve hala sürdürmektedir.

 Prof. Dr. Osman Cavit Özdoğan

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nden mezun oldu. 1989- 1994 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF)
İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ nda ihtisasını yaptı. Yine MÜTF’ de Gastroenteroloji Bilim Dalı’ nda üst ihtisasını yapmıştır. İhtisas sırasında Tel
Aviv Sacler Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde 3 ay Gastroenteroloji Eğitimi almıştır. 2001- 2002 yıllarında Türk Gastroenteroloji Vakfı bursu ile
University of Barcelona, Department of Hepatology ‘ de çalışmıştır. World Journal of Gastroenterology yayın kurulu üyeliği, Turkish Journal
of Gastroenterology dergisi’nde hakemlik görevlerini üstlenmiştir. Uluslararası ve ulusal dergilerde 50’ ye yakın makalesi yayınlaşmıştır.
Çok sayıda uluslararası ve ulusal kongrede bildiri sunmuştur. Yazımına katkıda bulunduğu 13 adet ulusal kitap bulunmaktadır.

➥ Nöroşirurji
 Prof. Dr. Necmettin Pamir

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim
Dalı’nda Nöroşirürji uzmanlığı yaptı. 1985’te Karolinska Enstitüsü (Stokholm) ve Zürih Üniversitesi’nde Nöroşirürji Anabilim dalında
öğretim üyeliği yaptı. Kafa tabanı cerrahisi konusunda Pittsburg Üniversitesi, Virginia Üniversitesi ve George Washington Üniversitesi’nde
klinik ve cerrahi eğitim aldı (1992). ABD’de kurulan ve sadece dünyanın sayılı beyin cerrahlarının arasına alındığı, Amerikan Beyin Cerrahi
Akademisi’ne kabul edilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil’den sonra bu listeye girebilen ikinci Türk beyin cerrahıdır. 1992’de Marmara Üniversitesi
Nörolojik Bilimler Enstitüsü’nü kurdu. 186 adet yabancı dilde, 86 adet Türkçe olmak üzere bir çok makalesi yayınlanmıştır. Yurt içi ve yurt
dışında çok sayıda konferans ve kongre sunumları vardır. Şu anda, Acıbadem Üniversitesi’ nin Rektörüdür.

 Prof. Dr. İbrahim Ziyal

İstanbul Alman Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 2003 yılında doçent, 2008 yılında ise profesör oldu.
1996, 1997 ve 1998 yıllarında ABD’de, Washington’da, George Washington Üniversitesi’nde kafa tabanı cerrahisi ve kompleks beyin
tümörleri üzerine, 1999 yılında Brezilya’da Sao Paolo Nörolojik Bilimler Enstitüsü’nde nörovasküler cerrahi üzerine çalışmalar yaptı.
2004 yılında Almanya’nın Göttingen kentinde hipofiz bezi tümörleri üzerine üst eğitim almak için bulundu. Journal of Neurosurgery
dergisinin 1998 Haziran ayı sayısına kapak olan pineal bölge tümörlerinin cerrahisi ile ilgili çalışması nedeni ile, 1999 yılında
Türk Nöroşirürji Derneği Başarı Ödülü’nü aldı. Halen, The American Association of Neurological Surgeons (AANS) ve Congress of
Neurological Surgeons (CNS) üyesi olarak bu uluslararası kuruluşlar ile bilgi alışverişi ve iletişim içinde bulunmaktadır. Şuan Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Başkanı’dır.
Bel fıtıklarında, mikroskop yardımı ile yapılan mikrocerrahi tekniğin modifiye olarak kullanılması ve boyun fıtıklarında kontralateral
cerrahi yaklaşımının kullanıma sokulması konusundaki tecrübeleri, uluslararası dergilerde yayınlanmış ve kongrelerde sunulmuştur.
Ayrıca, kompleks beyin tümörlerinin cerrahisi ile ilgili tecrübelerini gerek verdiği yurt içi kurslar, gerekse yapmış bulunduğu yayınlar ile
yetişmekte olan meslektaşları ile paylaşmıştır. Yine, özellikle kafa tabanı tümörleri, köşe tümörleri ve ileri yayılım göstermiş hipofiz bezi
tümörleri ilgi alanı içerisindedir.

➥ Onkoloji
 Prof. Dr. Fulden Yumuk

1990 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.
1991-1995 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları İhtisası’nı yapmıştır. Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi(Ann Arbor,
Michigan, ABD) Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu rotasyonunu 1993- 1994 yılında tamamlamıştır.
1995-1998 yılları arasında Alabama Üniversitesi Tıp Fakültesi, Birmingham, ABD Hematoloji Medikal Onkoloji ve Kemik İliği
Transplantasyonu İhtisası yapmıştır. 2002 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji
Bilim Dalı’ nda çalışmaktadır. Çok sayıda klinik araştırmaya araştırmacı olarak katılmıştır.

 Doç. Dr. Faysal Dane

1971 Diyarbakır doğumludur. 2002 yılında Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları uzmanlığını, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Tıbbi
Onkoloji Yan Dal ihtisasını tamamlamıştır. 2005 yılından beri Marmara Üni. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda çalışmaktadır ve 2010 yılında
Doçent olmuştur. 50 kadar klinik araştırmaya araştırmacı olarak katılmıştır.
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MS-301
GLİKOZ VE DOĞAL TATLANDIRICI AGAVE’NİN MİDE BOŞALMA HIZINI
YAVAŞLATICI ETKİSİ

Anahtar Kelimeler: Nucleus Accumbens, Morphine, Withdrawal, Naloxone
Danışman: Doç. Dr. Hasan Racı Yananlı, Farmakoloji ABD
İletişim:
Elmar Mammadov, elmar_m93@yahoo.com

Bayraktar S., Jeral NS., Carus Kİ., Geriş Y., Dağ B.

MS-303

Giriş: Besinlerin midede kalış sürelerinin uzayıp boşalma hızlarının yavaşlamasının, tokluğu
artırıcı etkisinin olduğu ve iştah kontrolünde rol oynadığı bilinmektedir. Zayıflama amaçlı diyetlerde kullanılan bitki kökenli doğal tatlandırıcıların mide boşalmasına etkileri henüz tam
olarak aydınlatılamamıştır. Çalışmamızda fruktoz ve glikoz içeren bir doğal tatlandırıcı olan
agavenin mide boşalma hızına etkisinin glikozla karşılaştırılması amaçlandı.

SIÇANDA ENDOTOKSEMİYE BAĞLI ÇOKLU ORGAN HASARINDA KOLİNERJİK ANTİ-İNFLAMATUVAR YOLUN ROLÜNÜN
ARAŞTIRILMASI

Yöntem: Etik kurul onayını takiben, anestezi (Ketamin 100 mg/kg, Klorpromazin 5mg/kg)
ve aseptik koşullar altında dişi Wistar sıçanların (n=6) mide korpuslarına paramedyan kesi
ile paslanmaz çelik Gregory kanülleri yerleştirildi. Üç haftalık derlenme ve Bollman kafeslerinde oturmaya alışma sürecinin ardından mide boşalma deneylerine başlandı. Deneyler
günaşırı olacak şekilde 2 ay boyunca yürütüldü. Gece açlığını takiben kanül içine 37oC’de
ısıtılmış, içinde absorbe olmayan bir boyar madde olan fenol kırmızısı (60mg/L) bulunan serum fizyolojik (SF), glikoz veya agave solüsyonları (%12,5, %25, %50; ağırlık/hacim) verildi.
Beş dakika sonra midede kalan sıvı 1 dakika süresince toplandı. Sıvının hacmi ile spektrofotometrik olarak belirlenen absorbansından mide boşalma hızı (ml/5 dakika) hesaplandı. Veriler
Student’ın t testi ile değerlendirildi ve p<0,05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: SF’in mide boşalma hızı ile kıyaslandığında, glikozun her 3 konsantrasyonunda da
mide boşalma hızının azaldığı, fakat %25 ve %50’lik konsantrasyonlarında anlamlı olduğu
(p<0,001-0,01) gözlendi. Buna karşın, SF’e göre mide boşalma hızının azalması agavenin sadece %50’lik konsantrasyonunda görüldü (p<0,05).
Sonuç: Çalışmanın sonuçları, glikoz ve agavenin mide boşalmasını yavaşlattıklarını ve agavenin
etkili olması için daha yüksek konsantrasyonlara gerek olduğunu gösterdi. Çok düşük dozlarında bile yüksek tatlı algısı sağlayabildiği için tatlandırıcı olarak kullanılan agave, tüketildiği düşük
konsantrasyonlarında aynı dozdaki glikoza kıyasla mide boşalmasını daha az geciktirdiğinden,
yavaşlamış mide boşalmasına bağlı tokluğun gelişmesi de glikoza göre daha geç oluşacaktır.
Anahtar Kelimeler: tokluk, tatlı algısı, mide kanülü, sıçan.
Danışman: Prof. Dr. Berrak Yeğen, Fizyoloji ABD
İletişim:
Sezin Bayraktar, sezinbayraktar@hotmail.com
MS-302

Özgür F., Beyazoğlu Ö., Kocagöz A., Çelik M.
Giriş: Endotoksemi klinikte çoklu organ hasarına ve septik şoka neden olan önemli ölüm
nedenlerindendir. Kolinerjik yolun uyarılması, pro-inflamatuvar sitokin yapımı ve serbestlenmesini baskılayarak çeşitli deneysel inflamasyon modellerinde yararlı etkilere yol açmaktadır.
Bu araştırmada, endotoksemiye bağlı çoklu organ hasarında kolinerjik yolun rolü ve bu yolun
indüklenebilir nitrik oksit sentaz ve siklooksijenaz sistemleri ile etkileşimi incelenmiştir.
Yöntem: Çalışmada her iki cinsiyetten Sprague-Dawley sıçanlar (250-300 g) kullanıldı. Endotoksemi grubuna (n=8) gece açlığını takiben E.coli endotoksini (LPS; serotip 0111:B4) 10mg/
kg intraperitoneal (ip), kontrol grubuna (n=8) serum fizyolojik (100ml/kg; ip) verildi. Tedavi
gruplarına (n=8/grup) LPS öncesi 3 gün süreyle nikotin (1 mg/kg; ip), nikotin+nikotinik reseptör antagonisti mecamylamine (MEC; 3 mg/kg, ip), nikotin+iNOS inhibitörü aminoguanidin (AG;8mg/kg; ip) veya nikotin+selektif COX-2 inhibitörü nimesulid (NIM;10mg/kg; ip)
uygulandı. LPS’den 24 saat sonra dekapite edilen sıçanlardan kan ile karaciğer, akciğer ve
böbrek örnekleri alındı. ALT, AST ve BUN düzeyleri, histolojik skorlama, lipid peroksidasyonunun göstergesi malondialdehid (MDA), antioksidan glutatyon (GSH) ve nötrofil infiltrasyonunun göstergesi miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi ölçümleri yapıldı.
Bulgular: LPS grubunda kontrole kıyasla ALT, AST, BUN düzeylerinde ve tüm dokularda hasar skoru, MDA, MPO değerlerinde artış, GSH düzeyinde azalma (akciğer dışında) bulundu
(p<0.05-0.001). Nikotin, dokularda hasar skoruna etki göstermezken serum ve tüm dokulardaki inflamasyonun biyokimyasal parametrelerine yararlı oldu (p<0.05-0.01). MEC tedavisi
nikotinin doku parametreleri üzerine etkisini geri çevirme eğilimi gösterdi. Nikotin+AG tedavisi, böbrek ve akciğer GSH dışında tüm doku ve serum inflamasyon parametrelerini LPS
grubuna kıyasla geri çevirirken, nikotin+NIM tedavisi, böbrek ve akciğerde GSH, karaciğerde
MDA dışındaki diğer tüm doku ve serum parametreleri üzerine LPS’ye kıyasla önemli ölçüde yararlı etki gösterdi (p<0.05-0.01). Gruplarda mikroskopik düzeyde iyileşme gözlenmedi

THE EFFFECT OF AGMATINE IN NUCLEUS ACCUMBENS ON MORPHINE WITHDRAWAL
SIGNS IN RATS

Sonuç: Sıçan endotoksemi modelinde kolinerjik anti-inflamatuvar yolun nikotin ile uyarılması inflamasyon üzerine yararlı etkiler göstermektedir. Nikotin ile birlikte iNOS veya COX-2
inhibisyonu tek başına nikotinin etkisini değiştirmemekte ancak endotoksemiye bağlı inflamatuvar parametrelere olumlu yönde etki etmektedir.

Dervishi I., Mammadov E., Beyatli M., Caglar M., Uslu O.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, endotoksemi, nikotin, kolinerjik, inflamasyon

Giriş: Agmatine, an endogenous nitric oxide (NO) synthase inhibitor and ligand for imidazoline receptors, has been previously shown to reduce naloxone-induced morphine withdrawal symptoms in rats and mice. Nucleus accumbens plays a crucial role in the reward
pathway that is common for opioids of abuse and withdrawal. This study was designated to
investigate the effects of agmatine in nucleus accumbens on naloxone-induced morphine
withdrawal signs and locomotor activity in rats.

Danışman: Prof. Dr. İnci Alican, Fizyoloji ABD
İletişim:
Fatih Özgür, fatihozgur1@gmail.com

Yöntem: Sprague-Dawley rats were anesthetized with intra-peritoneal (i.p) ketamine (100
mg/kg) and xysilazine (10mg/kg) and guide cannulae were implanted into bilateral Nacc
core region. Three morphine pellets each containing 75 mg of morphine, were implanted
subcutaneously. 48 hours later, agmatine 1µg/500nl (1μg/300 nl/side) or artificial cerebrospinal fluid (aCSF) microinjection, in a volume of 0,3 μl, was applied bilaterally to Nacc core
region. Shortly after, rats received i.p. naloxone (2mg/kg) injection and behavioral signs elicited by injection of naloxone in morphine-dependent rats were observed and evaluated for
15 minutes with concomitant locomotor activity measurement. Only histologically verified
experiments were included in the data analysis. Behavioral signs were analyzed by using
unpaired t-test or Mann-Whitney-U test.
Bulgular: Bilateral agmatine microinjection into Nacc significantly decreased the number
of jumping (p=0.007) and teeth chattering (p=0.02) as compared to aCSF microinjection.
However, there were no differences in weight loss and wet dog shake signs between these
two groups. Following naloxone injection, there was an increase in locomotor activity compared to basal value in both groups, but there were no differences between the rats that
received agmatine microinjection and those that received aCSF.
Sonuç: These results suggest that local injection of agmatine in Nacc has a role in some of
the naloxone-precipitated opiate withdrawal signs.

MS-304
SIÇANLARDA MSG TÜKETİMİNİN OBEZİTE, NAU (NAZAL –ANÜS
UZUNLUĞU) VE EPİLEPSİ ÜZERİNE ETKİSİ
Kekilli A., Günay P., Akşahin E., Karabiber C.,
Giriş: Glutamat santral sinir sisteminde (SSS) yer alan ana eksitatör nörotransmitterdir. Monosodyum glutamat (MSG) ise halk arasında “çin tuzu” olarak adlandırılan fast-food türü
gıdalar başta olmak üzere birçok hazır besinde tat algısını artırmak amacıyla kullanılan bir
gıda katkısıdır. Özellikle çocuklarda MSG’ nin kullanımı SSS gelişimini henüz tamamlamadıkları için nasıl bir etki oluşturacağını öngörmek oldukça zordur. Glutamatın SSS’nde en yoğun bulunduğu bölge olan hipokampus aynı zamanda insanlarda sık görülen epilepsi türü
olan temporal lob epilepsisinde anahtar role sahiptir. Bu çalışmanın amacı eksojen verilen
MSG’nin temporal lob nöbetlerindeki rolünü ve MSG’nin kilo alımı ve boy uzunluğuna etkisini araştırmaktır.
Yöntem: Sıçanlarda MSG tüketiminin obezite, NAU (nazal-anüs uzunluğu) ve epilepsi üzerine etkisini araştırmak amacıyla, 24 Wistar albino sıçanları 12 MSG, 12 NaCL olmak üzere 2
gruba ayrıldı. MSG grubundaki sıçanlara MSG (1.0g/L p.o.) bulunan bir şişe, NaCl grubundaki
sıçanlara ise NaCl (1.0g/L p.o.) bulunan bir şişe musluk suyu verildi. Hayvanların yeme ulaşımları serbest bırakıldı. 25 gün boyunca ağırlıkları takip edildi. 25 günlük MSG veya NaCl
tüketiminden sonra sıçanların NAU’suna bakıldı. 25. Günde stereotaksik cerrahi ile sıçanlara
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kayıt elektrodu (EEG) ve sağ hipokampusa Paxinos Watson sıçan beyin atlası referans alınarak
uyarı elektrodu takıldı. Deney günü MSG ve NaCl grubundaki sıçanların elektriksel uyar eşik
değerleri belirlenerek kindling süreci başlatıldı. Deney bitiminde uyarı elektrotlarının istenilen beyin bölgesine ulaşılıp ulaşılmadığını doğrulamak amacı ile üretan anestezisi altında
dekapite edilerek beyinleri çıkartıldı. Çıkarılan beyinlerden kesitler alındı ve boyandı.
Bulgular: MSG tüketmiş sıçanların ağırlıklarının kontrol grubuna göre daha fazla olmadığı
ancak NAU (nazal anal uzunluk) larının daha kısa olduğu gözlemlendi. MSG tüketen sıçanların kindling eşik değerlerinin kontrol grubuna göre daha düşük olduğu ve kindled olmaları
için gereken uyarı sayısının daha az olduğu gözlemlendi.
Sonuç: MSG tüketiminin obeziteye yol açmadan boy uzaması açısında yavaşlamaya yol açabileceği, epileptik yatkınlığı arttırdığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: MSG (monosodyumglutamat), epilepsi, obezite, hipokampus
Danışman: Doç. Dr. Hasan Raci Yananlı
İletişim:
Arda KEKİLLİ, ardakekilli@gmail.com
MS-305
MULTİPLE SKLEROZ HASTALIĞI İLE IL- 10 GEN POLİMORFİZMİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE İNCELENMESİ
Çakıroğlu A., Özer H.D., Öztaşkın S., Gültekin E., İrgali G.E.
Giriş: Multipl Skleroz (MS) inflamasyon, demiyelinizasyon ve aksonal hasar ile karakterize
olmuş merkezi sinir sisteminin otoimmün bir hastalığıdır. MS etiyolojisi iyi bilinmemekle beraber, hastalık multifaktöriyel olup, genetik, çevresel ve coğrafi faktörler bu hastalığın gelişiminde önemli rol almaktadır. Genomik taramalar ve takip çalışmaları ile hastalıkla ilişkili çok
sayıda kromozom bölgesi tanımlanmıştır. Yakın zamanda, sitokin gen bölgesi de hastalığa
yatkınlık faktörlerinin listesinde yer almıştır. Bu çalışmadaki amacımız MS hastalığının IL-10
(-1082 A/G) polimorfizmi ile ilişkisi olup olmadığına bakmaktır.
Yöntem: Bu çalışmada 122 MS hastası ve 94 sağlıklı bireyden kan örnekleri alınarak DNA’lar
izole edilmiş, IL-10 genine ait promotor bölgesi (-1082) PCR yöntemiyle çoğaltılmıştır. Hasta
ve kontrollere ait PCR ürünleri 5U MnlI enzimi ile kesilmiş, MS hastalarıyla kontrollerin genotip dağılımları, hastalığa yakalanma yaşı ile hastalığın tipi (SPMS/RRMS) arasındaki ilişki
karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya alınan MS hastalarının % 72,1’i kadın, % 27,9’ u erkek; hastaların ortalama yaşı 41,7’ dir. MS hastalığı ile IL-10(-1082 A/G) genotip dağılımı arasında ilişki bulunmamıştır (p=0.375). Buna ilaveten hastalığa yakalanma yaşı ile hastalığın tipi arasında anlamlı
bir ilişki bulunmuştur (p=0.008).
Sonuç: IL-10 geni promotor bölgesi -1082 A/G polimorfizminin MS vakalarıyla ilişkisi bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: IL-10, polimorfizm, Multipl Skleroz
Danışman: Doç. Dr. Ahmet Arman, Tıbbi Biyoloji ve Genetik ABD
İletişim:
Ezgi Gültekin, ezgigultekin2@gmail.com
MS-306
SIÇAN KEMİK İLİĞİ KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN
WİSTAR ALBİNO SIÇANLARDA GELİŞTİRİLEN KRONİK
KONSTRÜKSİYON HASARI MODELİNDE NÖROPATİK AĞRI ÜZERİNE
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Alhan Ö., Aslan S., Demirtaş F., Yıldız Y.
Giriş: Nöropatik ağrı (NA), merkezi ya da periferal sinir sisteminde oluşan bir patolojiden
kaynaklanmaktadır. Tam mekanizması açıklanamamış olsa da, son zamanlarda nöropatik
ağrıda enflamatuar ve bağışık sistemin de rol oynadığı bildirilmektedir. Bu çalışmada, sıçan
kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin (Ski-MKH) nöropatik ağrı üzerine etkisini
araştırılmaktadır.
Yöntem: 18 adet Wistar Albino sıçanda nöropatik ağrı, kronik konstrüksiyon hasar (KKH) modeli ile oluşturulmuştur. Sıçanlar 3 gruba ayrılmıştır: (grup-I) KKH+MKH grup, (grup-II) yalnız
KKH grup, (grup-III) sağlıklı kontrol (SK) grubu. Grup-I’de KKH modeli geliştirildikten sonra
Ski-MKH lokal olarak hasar bölgesine uygulanmıştır (2,5x105 MKH/500μl PBS). Nöropatik
ağrı değerlendirilmesinde termal allodini için soğuk zemin testi kullanılmış, kümülatif süre
ve pençe çekme sayıları hesaplanmıştır. Fonksiyonel değerlendirme, yürüme izi analizi ile
değerlendirilmiştir. Hasardan sonra 1., 2. günde ve 1 ay boyunca haftalık analizler gerçekleş-
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tirilmiştir. Analizler Mann-Whitney, Wilcoxon S.R. test ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Soğuk zemin testinde; kümülatif sürede 1. ve 2. haftada Grup I ve III arasında anlamlı fark bulunmazken, Grup I’deki kümülatif süre Grup II’ye kıyasla istatistik olarak anlamlı
derecede daha düşük bulunmuştur. (1. hafta p1-3 =0,14, p1-2=0,05; 2.hafta p1-3 =0,31, p12=0,02). Sıçanların pençe çekme sayıları kıyaslandığında Grup-I ‘deki sıçanların Grup II’deki
gruba kıyasla istatistiksel olarak daha fazladır. (1.hafta p1-3 =0,1, p1-2=0,006 ; 2.hafta p1-3
=0,51, p1-2=0,04). Kümülatif süre Grup-II’de KKH öncesine göre 1. ve 2. haftada anlamlı şekilde artmış iken, Grup-I anlamlı artış olmamıştır (0.gün-1.hafta p1=0,18, p2=0,02; 0.gün-2.
hafta p1=0,31, p2=0,02). Fonksiyonel değerlendirmede 1. ve 2. haftada Grup-I ve II arasında
anlamlı fark saptanmışken, ilerleyen haftalarda fonksiyonel iyileşme bakımından anlamlı fark
gözlemlenmemiştir. (1.hafta p1-2= 0,05 ; 2. hafta p1-2 =0,02).
Sonuç: Mezenkimal kök hücrenin immünmodülatör ve anti-enflamatuar etkilerinin kısa süreli ağrıyı azaltabildiği gözlenmişken, uzun sürede bu etki gözlenememiştir.
Anahtar Kelimeler: Nöropatik ağrı, mezenkimal kök hücre, kronik konstrüksiyon hasarı,
soğuk zemin testi
Danışman: Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu, Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD,
Doç. Dr. Tunç Akkoç, Pediatrik Allerji-İmmünoloji BD
İletişim:
Özlem Alhan, ozlemalhan@gmail.com
MS-307
ÇOCUKLARDA ASTIM VE OBEZİTE İLİŞKİSİ
Aydın A., Topçu F.B., Onat T., Sürücü A., Dadak C.
Giriş: Araştırmalar obez çocuklarda astım fenotipinin obez olmayan çocuklara oranla daha
ağır seyrettiğini göstermekte, ancak ülkemizde bu yönde bir çalışma bulunmamaktadır. Bu
çalışma 6-18 yaş arası astım tanısı almış çocuklarda obezitenin astım fenotipi üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla yapıldı.
Yöntem: 6 -18 yaş aralağında, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs
Hastalıkları ABD ile Çocuk Allerji ve İmmünoloji ABD’ ye astım tanısıyla başvuran veya muayene sırasında astım tanısı alan ve başka solunum yolu hastalığı tanısı almamış olgular araştırmaya alındı. Katılımcılara demografik özellikleri, özgeçmiş, soygeçmiş, astım öyküsü ile ilgili
sorular; fizik muayene, SFT sonuçları (FEV1, FVC, PEF) ve astım kontrol testini (ACT) içeren bir
anket uygulandı. WHO Child Growth Standards referans alınarak BKİ’lerin yaşa ve cinsiyete
göre z skorları hesaplandı: Z skoru ≥+2 olan katılımcılar aşırı kilolu, ≥+3 olan katılımcılar obez
olarak değerlendirildi. İstatiksel analiz SPSS 17.0 programı kullanılarak yapıldı. P<0.05 değeri
istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. Analiz için Ki-kare ve Fisher kesin testleri kullanıldı.
Bulgular: Toplam 124 olgunun 16’sı obez, 8’i aşırı kiloludur. Obez ve aşırı kilolu katılımcılar ile obez olmayan katılımcıların verileri karşılaştırıldı. Astım kontrol testine göre obezlerin %55’i, obez olmayanların %44,68’i kontrol altında değildi, obezlerin %36,3’ünde, obez
olmayanların % 19,10’unda FEV1 beklenen değer %80’in altındaydı, obezlerin %62,5’i hafif,
%33,3’ü orta, %4,1’i ağır astımlı iken obez olmayanların % 1’i intermittant, %48’i hafif, %37’si
orta,%14’ü ağır astımlıydı. Obez ve obez olmayanlar arasında; astım kontrol testi (p:0,4), FEV1
sonucu (p:0,08), astım şiddeti(p:0,44), öksürük (p:0,18), hışıltılı solunum(p:0,86), okul kaybı
(p:0,57), acil başvurusu (p:0,46) parametrelerine göre istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.
Sonuç: Araştırma sonucunda obez astımlı ve obez olmayan astımlı çocukların karşılaştırılan
özellikleri arasından anlamlı bir fark bulunmadı. Örneklem grubunda astımlı obez sayısının
az olması ve hafif vakaların 1. ve 2. basamak sağlık kuruluşlarında elenmesi sebebiyle daha
homojen hasta grubunda araştırmanın yapılmasının sonuç üzerinde etkisi olabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: çocuk, astım, obezite
Danışman: Prof.Dr.Bülent Karadağ, Çocuk Göğüs Hastalıkları ABD
İletişim:
Fevziye Burcu Topçu, fburcu.topcu@gmail.com
MS-308
TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ HASTALARINDA CRB-65 SKORU İLE
HİPOKSEMİ VE İNFLAMASYON İLİŞKİSİ
Çakır M.N., Karakoyun H., Salcı K.N., Telci H., Yalçıner K.N.
Giriş: Pnömoni akciğer parankiminin iltihaplanmasıdır. Bağışıklık yetmezliği bulunmayan
toplum bireylerinde günlük yaşam koşullarında ortaya çıkan pnömonilere toplum kökenli
pnömoniler (TKP) denir. Çalışmamızda TKP hastalarında CRB-65 skoru ile inflamasyon ve hipoksemi arasındaki ilişki incelenmiştir.
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Yöntem: Çalışmaya, Ocak-Mayıs 2013 tarihleri arasında, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Acil polikliniklerine başvuran ve çalışmaya katılım için onay
veren 35 (22, %66.9 erkek) erişkin TKP hastası katıldı. Bilinç durumu, solunum sayısı, kan basıncı ve yaşın kriter olarak alındığı ve her birine 1 puan verildiği CRB-65 skoru hesaplandı.
Hipoksemi tespiti için pulse oksimetre ile ölçülen O2 satürasyon (SO2) değerleri, inflamasyon
belirteci olarak da C reaktif protein (CRP) düzeyleri kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde
Microsoft Excel ve SPSS 15.0 programlarından yararlanıldı. Tanımlayıcı olarak frekans ve aritmetik ortalama değerlerine bakıldı. CRB-65 skorunun O2 satürasyonu ve CRP ile ilişkisinin
karşılaştırılmasında Spearman non-parametrik korelasyon testi uygulandı. Skorlamanın kategorik değerlendirilmesinde ki-kare testi kullanıldı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları 64,6±18,4 yıl; SO2 ortalamaları % 89,5±5,9; Kan Üre
Nitrojen (BUN) ortalamaları 31,6±25,1 mg/dL; CRP ortalamaları 110,9±108,9 mg/dL ve CRB65 skoru ortalamaları ise 1±0,9 dur. CRB-65 skoru ve O2 satürasyonu arasında negatif yönde,
orta düzeyde korelasyon saptanmıştır (p=0,006; r=-0,46). CRB-65 skoru ve CRP değerleri arasında pozitif yönde, zayıf düzeyde korelasyon saptanmasına rağmen istatiksel olarak önemli
bir ilişki bulunamamıştır (p=0,444; r=0,15).
Sonuç: TKP hastalarında CRB-65 skoru arttıkça SO2 anlamlı olarak azalırken, CRP düzeyindeki artış anlamlı düzeye ulaşmamıştır. CRB-65 skoru yüksek olan hastalarda hipoksemi de
beklenebilir. Hasta sayısının arttırılmasına gerek vardır.
Anahtar Kelimeler: toplum kökenli pnömoni, hipoksemi, inflamasyon, CRB-65
Danışman: Prof. Dr. Sait Karakurt, Göğüs Hastalıkları
İletişim:
Merve Nur Çakır, merve@cakir.web.tr
MS-309
OTOMATİK HÜCRE SAYIM CİHAZININ PERİTON ASSİT SIVISINDA
LÖKOSİT SAYMADAKİ GÜVENİLİRLİĞİ
Çırakoğlu A.M., Kazancı M.H., Koloğlu B.D., Yılmaz M.A.
Giriş: Siroz hastalarında, assit sıvısında nötrofil sayılması, Spontan Bakterial Peritonit tanısı
için önemli bir yöntemdir. Nötrofil sayısı >250/mL ise SBP tanısı konur. Bu amaçla, otomatik
hücre sayım cihazları yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu cihazlar ile assit sıvısında lökosit saymanın güvenilirliği test edilmelidir.
Yöntem: Çalışmaya kronik karaciğer hastalığına bağlı siroz hastaları alındı. Her hastadan 30
mL assit örneği alınmış, bunun 20 mL’ si mikrobiolojik değerlendirme(aerob ve anaerob kan
kültürü), 10 mL’ si manuel lökosit sayımı için kullanılmıştır. Assit sıvı örneklerinde lökosit hücre sayımı, altın standart olan manuel sayım yöntemi ile “Naubauer cell counting chamber”
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu metot için 10 mL assit sıvısı 0,084 mL %15 EDTA içeren
tüplere konulmuş ve 1500 devir/dk da 10 dk santrifüj edilmiştir. Supernatant 9 ml atılıp kalan
yoğun sıvının 40 µL si 800 µL Turk solüsyonu içeren ependorfta dilüte edilmiştir. Ependorftaki çözeltiden 20 µL alınıp 40x objektifte Naubauer chamber’ da lökosit sayılmıştır. Aynı
zamanda çözeltiden bir lam üzerine yayma yapılmış ve Giemsa boyası ile boyanmıştır. Bu
yaymadan çözelti içindeki hücresel elemanların oranları bulunmuştur. Bu oranlar üzerinden
assit sıvısındaki nötrofil sayısı elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar “Automated cell count”
yöntemi (Iris IQ200) ile elde edilen lökosit sayılarının yaymadaki nötrofil yüzdesi kullanılarak hesaplanan nötrofil sayısı ile karşılaştırılmıştır. Araştırmada çıkan sonuçlar SPSS 17.0 ve
Medcalc 12.0 istatistik programlarında değerlendirilmiştir. Bland-Altman yöntemi iki ölçüm
yöntemi arasındaki uyumu değerlendirmekte kullanılmıştır.
Bulgular: İncelenen 23 assit sıvısının 17’ sinde manuel ölçüm sonucundaki lökosit sayıları
otomatik ölçüm sonuçlarından daha fazla çıkmıştır. Bland-Altman fark saçılım grafiğinde
farkların büyük bir bölümü sıfırın etrafında toplanmıştır. 2 değer (12. ve 15. örnekler) “d-1,96s
ile d+1,96s” sınırları dışarısındadır (Confidence intervals <95%). Nötrofil sayıları otomatik ve
manuel yöntemde SBP için tanı kriteri (>250hücre/ml) açısından kıyaslandığında, otomatik
yöntemin SBP tanısı için sensitivitesi: %50, spesifisitesi: %100, pozitif prediktif değeri: %100
ve negatif prediktif değeri: %91 bulunmuştur.
Sonuç: Düşük sensitivite, otomatik yöntemin SBP tanısında kullanılması için yetersiz olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Assit sıvısı, Otomatik hücre sayımı, Spontan bakteriel peritonit
Danışman: Doç. Dr. Adnan Giral, Gastroenteroloji ABD
İletişim:
Mahmud Çırakoğlu, mahmud.cirakoglu@gmail.com

MS-310
MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE YATAN SİROZ HASTALARINDA OLUŞAN ENFEKSİYONLARIN TÜRLERİ, ORANLARI VE DİRENÇ
DURUMLARI
Ata H.G., Bedir F., Kılıç S., Özer M., Sancar S.
Giriş: Bakteriyel enfeksiyonlar siroz hastalarında görülen sık ve önemli komplikasyonlardan
biridir. Antibiyotiklerin irrasyonel kullanımı ve uygulanan proflaksinin bakterilerde direnç
geliştirmesi nedeniyle her merkezde zamanla hastalarda gelişen enfeksiyon ajanlarında ve
uygulanan tedavide bir değişim görülmektedir. M. Ü. Hastanesi’nde yatan sirotik hastalarda
gelişen enfeksiyon türlerini, oranlarını ve direnç durumlarını bilmek; uygulanacak proflaksi
ve tedavi için önemlidir.
Yöntem: 14.01.2012- 28.02.2013 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları servislerine yatırılan ve kayıtlarına ulaşılabilen toplam 114 hasta çalışmaya alındı. Hasta
epikrizlerinden elde edilen veriler SPSS 17.0 istatistik programında analiz edildi.
Bulgular: Hastaların 49’u (%43.9) kadın, 65’i (%56.1) erkekti. Hastaların %50.9’u 51-70 yaş
aralığında idi (58 hasta). 114 hastane yatışının 66’sı (%57.9) enfeksiyonla ilişkisizdi ve/veya enfeksiyon gelişimi yoktu, 15’i (%13.15) “health-care related” enfeksiyon yatışı idi. 33’ü (%18.4)
hastane kökenli enfeksiyon yatışıydı. Nosokomial enfeksiyon olarak sınıflanan enfeksiyonlardan 11 tanesi dış merkez enfeksiyonu olarak bilinerek gönderilen (%9.64) hastalardı. 47 hastadan 167 kültür örneği alındı, %37.7 43 kültürde üreme saptandı. Üreyen mikroorganizmalar
E.coli, MRSA, Acinetobacter, Candida sp., Enterokokkus faecalis, vb. Üretilen kültürlerin 18’inde
(%15.8) en az 2 antibiyotik grubuna direnç saptandı. Kültürde üremeyle enfeksiyon odağı saptanan hastaların enfeksiyon odakları sıklığa göre: SBP (%16.7), idrar yolu enfeksiyonu (%7.9),
sepsis (%4.4), pnömoni (%3.5) katater bağlantılı sepsis (%3.5), diğer (%1.8). Antibiyotik direncine etki eden faktörler erkek cinsiyet, oral non-absorbable antibiyotik profilaksisinin direnç gelişiminde pozitif etkili olduğu saptandı. Laktuloz kullananlarda, enfeksiyon oranları daha düşük,
diüretik kullanımları daha düşük ve dirençli mikroorganizma sayıları anlamlı olarak daha düşük
bulundu. Hastanede kazanılmış enfeksiyonlar kadınlarda daha sık idi.
Sonuç: Siroz hastalarında hastane dışı ve hastane enfeksiyonlarında direnç belirgin olarak
artmıştır, bu durum oral proflaktik antibiyotik kullanımı ile ilişkili olup, hastanede yatış süresi
ve yoğun bakıma alınma ile ilişkili görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: siroz, enfeksiyon, direnç
Danışman: Prof. Dr. O. Cavit Özdoğan, Gastroentereloji ABD
İletişim:
H. Gülseren Ata, glsrn__ata@hotmail.com
MS-311
MÜPEAH‘A BAŞVURAN KANSER HASTASI YAKINI OLAN VE OLMAYAN
HASTALARDA KANSER TARAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ DURUMLARI VE
TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Çelik İ., Dizi A., Kurt V., Özmen D., Köksal Ş.
Giriş: Kanser,vücuttaki bir hücre grubunun aşırı ve kontrolsüz çoğalmasıdır.Dünya sağlık
örgütü 2008 verilerine göre dünyada 12 milyon kişiye kanser teşhisi konurken bunun 2030
yılında 26 milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Kanserin mortalite oranı yüksek olmasına rağmen erken teşhis edildiğinde remisyona girdiği,yaşam şansının arttığı gözlenmektedir. DSÖ
ve KETEM’in yürüttüğü “Erken teşhis hayat kurtarır” projesiyle kanserin erken teşhis edilmesi
hedeflenlemiştir. Araştırmanın amacı MÜPEAH‘a başvuran kanser yakını olan ve olmayan
hastalarda kanser taramalarıyla ilgili bilgi durumları ve tutumlarının değerlendirilmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma MÜTF PEAH’ta Mart-Nisan tarihlerinde Onkoloji
-Dahiliye bölümlerinde 450 katılımcıya gönüllülük esasına dayanarak yapılan anket; sosyodemografik özellikler, kanser hastası yakını olup-olmama, taraması yapılabilen kanserler
hakkındaki bilgi ve tutumları değerlendiren 12 sorudan oluşmuş,yüz-yüze uygulanmıştır.
Veriler SPSS 11.0 programında frekans değerleri , ki-kare testi ve tablolarıyla p<0,05 alınarak
analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan 450 kişinin yaş ortalaması 41,3±13,7’dir. Bunların 280’ni
(%62,2) kadındır. 182’sinin (%40,4) aylık geliri 801-1650’dir, 331’i (%73,6) evlidir. 318 (%70,7)
kişinin kanser hakkındaki görüşü erken teşhisin hayat kurtaracağı yönündedir. 354 kişi
(%78,7) “Akciğer kanseri erkeklerde, meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir.”demiştir, 286(%63,6) kişi 50 yaş ve üzeri herkese kolon kanseri için 10 yılda bir kolonoskopi
yapılması gerektiğini bilmemektedir. Kadınların 265’i (%53,9) kendi kendine elle meme muayenesi bilmekte,167 (%37,1) kişi bu muayeneyi yapmaktadır.Erkeklerin 377’si (%83,8) ve
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kadınların 267’si(%59,3) dışkıda gizli kan testini bilmemektedir.Kanser yakını olup-olmama
ile kendi kendine elle meme muayenesi yapıp yapmama, mamografi, dışkıda gizli kan testi
ve kolonoskopi yaptırıp-yaptırmama arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05).Kanser yakını olup-olmama ile, “30 yaş üzeri her kadın rahim ağzı kanseri için
pap-smear testi yaptırmalı, bunu 5 yılda bir tekrar ettirmelidir.” , “50 yaşından itibaren herkes
kolon kanseri için tetkiklerini yaptırmalıdır. ”bilgilerini bilip-bilmeme arasında da istatistiksel
olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Kanserli yakını olanlar, olmayanlara göre kanser hakkında daha çok şey bilmekte,
tetkiklerini yaptırmaktadır. Kolon kanseri ve tetkikleri hakkında katılımcıların genel olarak
bilgisi yoktur.
Anahtar Kelimeler: kanser, kanser tarama tetkikleri, erken teşhis
Danışman: Prof.Dr. N.Serdar TURHAL,Onkoloji ABD
İletişim:
Damla Özmen, damlaozmn@gmail.com
MS-312
MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE
TEDAVİ GÖREN ASTIM HASTASI ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN ÇOCUKLARININ EGZERSİZ ALIŞKANLIKLARIYLA İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE
DAVRANIŞLARI
Ay S., Aydın M.Ü., Kaya E.D., Işık K., Özbakır H.,

likle Crohn ve Ülseratif Kolit hastalıklarının aktivasyon dönemlerinde hastayı rahatsız ettiği,
sosyal ilişkilerini, ruhsal fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini etkileyerek anksiyete-depresyona
sebep olduğu görülmüştür.
Yöntem: İnflamatuvar bağırsak hastalarının günlük yaşama uyum süreçlerini psikolojik açıdan değerlendirip süreçte karşılaştıkları sorunları saptamak ve buna yönelik çözüm önerileri sunmak amacıyla Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji
bölümüne başvuran İBH hastalarına araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle
bir anket formu uygulandı. 49 soruluk anket formu sosyodemografik form, SF 36 ve HAD
ölçeği, kalitatif araştırma sonucu belirlenen soru ve şıklardan meydana gelen PANKeK Triadı
bölümlerinden oluşturuldu. Araştırma kantitatif bir çalışmadır. Veriler SPSS 20.0 programında frekans ve p-değerleri incelenerek değerlendirildi.
Bulgular: Araştırmaya 23 kadın (%50), 23 erkek (%50) İBH hastası katıldı. Katılanların 22’si
(%47.8) Crohn, 24’ü (%52.2) Ülseratif Kolit hastasıdır. İBH’da görülen komplikasyonlardan hangilerinin yaşam kalitelerini daha çok düşürdüğünü sorguladığımızda 27 kişiden (%58.7) eklem
ağrıları, 10 kişiden (%21.7) fistül ve apse oluşumu, 17 kişiden (%37) dışkıda kan cevabını aldık.
Hastalardan 18’i (%38.1) “Atak dönemlerinizle baş etme konusunda kendinizi nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna “Biraz zorluyor ancak çözüm bulabiliyorum” 4’ü ise (%8.7) “Oldukça kolay baş
ediyorum” cevabını verdi. Hastaların 20’si (%43.5) doktorunun kendisini her açıdan bilgilendirdiğini söylerken 2’si (%4.3) doktorunun kendisini hiç bilgilendirmediğini aklında birçok soru ve
endişe olduğunu söylemiştir. Hastalara hastalıklarıyla başa çıkarken onlara en çok neyin yardımcı olduğunu sorduğumuzda 27’sinden (%58.7) “doktorumun” cevabı gelmiştir. Hastalardan
28’i (%60.9) hastalığının insanlarla ilişki kurmasını hiç etkilemediğini belirtirken 3’ü (%6.5) çok
etkilediğini, doğru düzgün kimseyle görüşmediğini belirtmiştir.

Giriş: Astım hava yollarının kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Prevalansı ülkeden ülkeye
değişmekle birlikte son yirmi yılda özellikle çocuklarda dikkat çekici bir şekilde artmaktadır.
Araştırmalar egzersiz programlarının semptomları azaltmada önemli olduğunu ve egzersizin
semptomları azaltacağını düşünen ailelerin çocuklarının daha aktif olduğunu göstermektedir.

Sonuç: Araştırma ve gözlemlere dayanarak hastalığın klinik etkilerinin yanında kişiyi sosyal, duygusal ve psikolojik açıdan da olumsuz etkilediği soncuna varılmıştır. Özellikle komplikasyonların
günlük hayatlarını ve sosyal ilişkilerini önemli derecede etkilediği görülmüştür.

Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırma olup Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde gerçekleştirildi. 2013 yılının
Mart ve Nisan aylarında polikliniğe başvuran ve astım tanısı almış çocukların ebeveynlerine
egzersiz ile ilgili tutum ve davranışlarını ortaya koymaya yönelik bir anket yüz yüze görüşme
yoluyla uygulandı. Ankette 20’si çoktan seçmeli olmak üzere derecelendirme ve açık uçlu
soruları da içeren toplam 40 soru bulunmaktadır. Çalışmaya gelişigüzel olarak seçtiğimiz 92
kişi katıldı. Tanımlayıcı veriler ortalama ±sd ve oranlarla incelendi. Kategorik değişkenlerin
karşılaştırılmasında ki-kare ve Fisher testleri kullanıldı. p<0.05 istatistiki anlamlılık düzeyi
olarak belirlendi.

Danışman: Doç. Dr. Kemal Kuşçu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD
İletişim:
Kübra Temel, kubra_05.55@hotmail.com

Bulgular: Çalışmaya katılan 92 ailenin %42,4’ü (39) kız, %57,6’sı (53) erkek astım hastası çocuklardan oluşmaktadır. Çalışmaya katılan çocukların yaşlarının 1-18 arasında değişmekte
olduğu, ortalama yaşın 9,0±4,6 olduğu saptandı. Çocukların %13,0’ı (12) doğuştan, %87,0’ı
(80) sonradan astım hastası olmuştur. Doktordan çocuğun astımı ile ilgili egzersiz reçetesi
alan 28 kişiden %75,0’ı (21) egzersiz reçetesine çoğunlukla uyduğunu, %25,0’ı (7) bazen uyduğunu söylemiştir.Egzersiz reçetesine uymayan çocuk yoktur. Çalışmaya katılan ailelerden
fiziksel aktivitenin astım üzerine olumlu etkisi olduğuna gerçekten inananlar %55,4 (51) dür.
Ankette yer alan fiziksel aktivitenin astım üzerine etkileriyle ilgili bilgi düzeylerini ölçen sorulara verilen cevaplar neticesinde ailelerin %58,8i doğru bilgiye sahiptir. Ayrıca ailelerin çocuklarının fiziksel aktiviteleri sırasında astım ataklarını fark edip kendilerini durdurmalarına
olan güvenleri, çocukların yaşlarıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. (p<0.05)

Giriş: Palyatif tedavi; küratif tedavi şansının mümkün olamadığı ileri evre kanser vakalarında,
hastalığı tamamen iyileştirmeksizin geçici olarak hafifleten veya ortadan kaldıran ilaç veya
yöntemler bütünüdür. Bu araştırmanın amacı; palyatif tedavi alan ileri evre kanser hastalarının tedaviden beklentilerini ve buna etki eden faktörleri araştırmaktır.

Sonuç: Aileler büyük çoğunlukla doğru bilgiye sahiptir. Egzersiz reçetesi alanların çoğunluğu bu reçeteye uymaktadır. Bunun yanında aileler, çocuklarının yaşlarının artışıyla birlikte
fiziksel aktivitelerini kesebilmeleri konusunda onlara daha çok güvenmektedir.
Anahtar Kelimeler: astım, fiziksel aktivite, egzersiz reçete
Danışman: Doç. Dr. Nadiye Pınar Ay, Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Melike Ülkü AYDIN, melike_aydin91@hotmail.com
MS-313
MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ’NE BAŞVURAN İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALARININ HASTALIK SÜRECİNE UYUMU VE HASTALIĞIN YAŞAMLARI
ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Anahtar Kelimeler: crohn, ülseratif kolit, psikososyal etki

MS-314
PALYATİF SİSTEMİK TEDAVİ ALAN İLERİ EVRE KANSER HASTALARININ
TEDAVİDEN BEKLENTİSİ VE BUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Gürsoy İ., Kaplan A., Nazlı İ., Türk M.O.K., Yılmaz M.A.

Yöntem: Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji A.D. kliniğine başvuran ve Şubat – Nisan 2013 tarihleri arasında kemoterapi alan 348 hastaya anket uygulama
teklif edildi ve 256 hastadan onay alındı. Anket uygulanan 256 hastadan 185 tanesinin hasta
dosyasına ulaşılabildi. Araştırma grubu olarak palyatif tedavi uygulanan 117 hasta ve kontrol
grubuna ise küratif tedavi alan 68 hasta alındı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17.0 kullanıldı. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde (%) değerleri tespit edildi. Bulgularda anlamlılık
için Chi-square testi uygulandı, p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya anketimizi dolduran 185 kanser hastası dahil edildi. Anketimize katılan
kişilerin, %63,22’si (n=117) metastatik evrede palyatif kemoterapi alan kanser hastaları olup,
bu hastaların %65’i (n=76) ‘Aldığım tedavi ile hastalığımın tamamen iyileşeceğini düşünüyorum’ derken, %35’i (n=41) böyle bir beklentisi olmadığını belirtmiştir. Yine bu hastaların
%84.6’sı (n=99) aldıkları tedavinin, daha uzun bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacağını,
%78.6’sı da (n=92) tedavinin, ağrı ve diğer rahatsız edici durumların giderilmesini sağlayacağını düşünmektedir. Doktor ile ilişkisinin zayıf olduğunu saptadığımız 43 hastanın %41,9’u
(n=18) tedaviden tamamen şifa bulmayı beklerken, doktor ile iletişimi güçlü olan 74 hastada
bu oran %78,4’tür (n=58). Yine hastaların %88’i (n=103), tedavi görmesinin yakınlarının da bu
sürece uyum sağlamasını kolaylaştıracağını düşünürken, %12’si (n=14) tedaviden böyle bir
beklentisi olmadığını belirtmiştir.
Sonuç: Sonuçlar, palyatif tedavi gören hastaların büyük bir kısmının,tedaviden tam kür sağlanamadığı gerçeğini bilmediklerini, hasta doktor ilişkisinin tedaviden beklentiyi etkilediğini
göstermiştir.

Kara N., Karaman K., Temel K., Türkkan A., Yılmaz P.

Anahtar Kelimeler: kanser, tedavi beklentisi, palyatif tedavi

Giriş: İnflamatuvar bağırsak hastalıkları kronik, remisyon ve relapslarla seyreden ve genel
vücut sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir hastalık grubudur. Yapılan araştırmalarda özel-

Danışman: Doç. Dr. Faysal DANE, Tıbbi Onkoloji ABD
İletişim:
Mücahit Oğuz Kağan TÜRK, mucahitturk_@hotmail.com
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MS-315
RADYOTERAPİ GÖRMÜŞ MEME KANSERİ HASTALARINDA UZUN
DÖNEM YAŞAM KALİTESİNİN, DEPRESYON ANKSİYETE DURUMUNUN
VE SOSYAL DESTEK ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yıldız R., Arslan S., Yanlık Ö., Şimşek A., Başak A., Karaüç F.G.
Giriş: Bu çalışmada, meme kanseri tanısıyla radyoterapi uygulanmış ve hastalıksız takipteki
hastalarda yaşam kalitesinin, depresyon-anksiyete durumunun ve sosyal destek algısının incelenmesi ve birbirleriyle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma, Ocak-Nisan 2013 arası Radyasyon Onkolojisi polikliniğinde hastalıksız
olarak takip edilmekte olan 43 invaziv meme kanseri hastasında gerçekleştirildi. Çalışmaya
katılmayı kabul eden gönüllülere bir kereliğine EORTC genel yaşam kalitesi anketi (C30) ve
meme kanseri anketi (BR23), hastane anksiyete depresyon anketi (HAD-A ve HAD-D) ve çok
boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği anketi (ÇBASDÖ) yüz yüze görüşme yoluyla uygulandı. Katılan hastaların medyan yaşı 52 (aralık, 29-83) idi. Yirmibeş (%58) hasta postmenapozal
idi. Hastaların 22 (%51)‘sine meme koruyucu cerrahi (MKC) yapılmışken diğer hastalara mastektomi (MRM) uygulanmıştı. Tüm hastalarda radyoterapi tüm meme ya da göğüs duvarına
(medyan 50 Gy) verilmişti. Lenf nodu pozitif 29 (%67.4) hastada periferik lenfatik ışınlama
da eklenmişti. Medyan takip süresi 25 ay (aralık 1-94 ay) idi. İstatistik analizi SPSS v17 programında grup ortalama/ortancalarının (±standart hata) t-testi ve ki-kare testi kullanılarak
karşılaştırılmasıyla yapıldı.
Bulgular: Analizlerde MKC yapılan hastalar MRM yapılanlara göre fiziksel fonksiyon skoru (73.00±4.3’e karşılık 78.39±2.6, p=0.003) ve genel sağlık skoru (66.43±6.2’ye karşılık
53.80±4.8, p=0.004) açısından daha iyi durumdaydı. Postmenapozal hastaların hastalık
sonrası maddi durumu premenapozal hastalara göre daha kötüydü (11.98±23.3’e karşılık
24.06±9.25, p=0.014). Radyoterapi alanına periferik lenfatik ışınlamanın eklendiği hastalarda fiziksel fonksiyon skoru (77.44±2.4’e karşılık 71.87±6.18, p=0.000) ve nefes darlığı skoru
(12.63±3.05’e karşılık 7.13±3.7, p=0.01) daha kötüydü. Kol semptomu açısından aradaki
fark anlamlı değildi. Hastalar yaşam kalitesi anketlerindeki cinsel fonksiyon sorgulaması dışında tüm sorulara eksiksiz cevap verdi. Tüm grubun HAD-D (19.25±0.44) ve HAD-A
(15.53±0.28) skorlarıyla ÇBADSDÖ anketinin aile (25.88±0.69), arkadaş (21.90±1.16) ve özel
kişi (25.58±0.72) sonuçları arasında ilişki yoktu. HAD ve ÇBADSDÖ ile yaşam kalitesi sonuçları
arasında da ilişki bulunmadı.
Sonuç: Çalışmamıza göre yaşam kalitesi açısından meme koruyucu cerrahi mastektomiye
göre avantajlıdır. Tüm grubun anksiyete ve depresyon puanları ise Türkiye ortalamasının
üzerindedir.
Anahtar Kelimeler: Depresyon, meme kanseri, radyoterapi, yaşam kalitesi
Danışman: Doç. Dr. Beste M. Atasoy, Radyasyon Onkolojisi ABD
İletişim:
Sebahattin Arslan, lion_sabahattin@hotmail.com
MS-201
ÜMRANİYE’DE BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN 18 YAŞ
VE ÜZERİ HASTALARIN GÖZÜNDEN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK
HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Alagöz G., Dursun N., Kılıç Ç.O., Özkılıç E.
Giriş: Ülkemizde kamu sağlık hizmetlerinin sunumu üç basamakta gerçekleştirilmektedir.
Toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezleri bu hizmetlerin birinci basamağını oluşturmaktadır. Ayrıca ülkemizde 2004 yılında yasalaşan aile hekimliği uygulaması da birinci
basamağın temelini oluşturmaktadır. Aile hekimliği ilk kez 2005 yılında Düzce’de ve 2010
yılında tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada toplamda 13 bölüm ve 53 sorudan oluşan Türkçe
geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış olan PCAT (Primary Care Assesment Tool) ölçeğinin kısaltılmış versiyonu kullanılmıştır. Ölçeğin yetişkinler için olan sürümü, Ümraniye bölgesindeki
ASM’lere başvuran hastalara yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 17.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya 82’si (%72,6) kadın, 31’i (%27,4) erkek olmak üzere toplamda 113 kişi
katılmıştır. Katılımcılar kendi sağlık durumlarını değerlendirdiklerinde %67,3ü iyi, %21,2si
orta, %8i çok iyi, %2,7si kötü, % 0,9u ise mükemmel olduğunu söylemişlerdir. Katılımcıların
%61,9’unun genellikle gittiği belirli bir sağlık kuruluşu varken %38,1’inin yoktur. Aile sağlığı merkezine başvurma oranlarının %39 ile en fazla 10 kez olduğu belirlenmiştir. Hastaların
%54ü genel bir sağlık taraması için kendi aile hekimleri dışında bir yeri tercih ettiklerini söyle-

mişlerdir. Kişilerin %87,6sı ASM doktorlarından memnun olduklarını ve bir başkasına tavsiye
edebileceklerini söylemişlerdir. ASM’nin hastalar tarafından telefonla ulaşılabilir olup olmadığı değerlendirildiğinde, kişilerin %70,8i böyle bir ulaşımın kesinlikle olmadığını söylemişlerdir. Hastaların %67,3ü ASMdeki doktorlarının kendilerini bir hastadan çok bir kişi olarak iyi
tanıdığını belirtirken %39u buna hayır cevabını vermişlerdir.
Sonuç: Yapılan çalışmaya göre ASM ye başvuran hastaların yeni bir sorunla karşılaştıklarında
ya da genel bir kontrolden geçmek istediklerinde birinci basamak kuruluşlarına başvurmadıkları belirlenmiştir. Genel olarak hastalar başka hastanelerde muayene olup, oradaki reçetelerini yazdırmak için birinci basamağı kullandıkları görülmüştür. Doktorlarından memnun
olmalarına karşın birinci basamak hizmetlerinin daha da geliştirilebileceğini düşünmektedirler.
Anahtar Kelimeler: birinci basamak, sağlık hizmetleri, hasta memnuniyeti
Danışman: Prof. Dr. Sibel Kalaça, Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Çağrı Orkun Kiliç, gen_eng_orkun@windowslive.com
MS-202
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMET KALİTESİNİN HEKİM
PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Akgün H., Avci H., Filizoğlu N., Karaduman İ.
Giriş: Birinci Basamak Sağlık Hizmeti (BBSH), 13 Aralık 2010 tarihi itibari ile tüm Türkiye’de
Aile Hekimliği uygulaması ile sunulmaya başlamıştır. Bu araştırma ile ülkemizde yeniden
yapılanan birinci basamak sağlık hizmet sunumunun güçlü ve zayıf yanlarını hekimlerin gözünden tanımlanması amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma kapsamında Fakültemiz Etik Kurulu’nun Onayı ve İstanbul Halk Sağlığı
Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınmıştır. Kadıköy ilçesinde bulunan 37 ASM’deki 136 hekim
araştırma kapsamına alınmış, araştırma süresince çeşitli nedenlerle çalıştığı kurumlarda bulunmayan hekimler ve araştırmaya katılmak istemeyen hekimlerle görüşmemiştir. Araştırmamızda ilk görüşme-erişim, sürekli bakım, koordinasyon ve bilgi sistemleri, kapsamlılık, aile ve
toplum odaklılık, kültürel yeterlilik başlıklarından oluşan PCAT (PRIMARY CARE ASSESSMENT
TOOLS) kullanılmıştır. Anket hekimlere yüz yüze uygulanmış ve cevaplar not edilmiştir. Veriler önce tanımlayıcı istatistiklerle özetlenmiş, karşılaştırmalı istatistiklerde ki-kare veya t testi
kullanılmıştır.
Bulgular: Toplam 136 hekimden 68 (%50) ‘i araştırmaya katılmayı kabul etti. Katılan 68 kişiden 1’i (%1,5) genel pediatri, 8’i (%11,7) Aile Hekimi Uzmanı, 59’u (%86,8) Aile Hekimi idi.
Hastaların %85,3’u SGK kapsamında sağlık güvencesine sahipti. 66 doktor (%97,1) hizmet etmesinin öngörüldüğü bir nüfusun olduğunu belirtti. Size başvuran hastaların % kaçı listenizde kayıtlıdır sorumuza 59 doktor ‘%81-100’, 8 doktor ‘%61-80’ seçeneğini işaretledi. 63 doktor
(%92,6) ASM açık iken rahatsızlanan bir hastanın aynı gün muayene edildiğini belirtti. ASM
lerinde hastaların her seferinde aynı doktora muayene olup olmadığına 36 doktor (%53,4)
muhtemelen, 30 doktor (%44,1) kesinlikle yanıtını verdi. Hastaların sevke ihtiyacı olursa
37 doktor (%54,4) hastalarına randevu konusunda yardımcı olduğunu belirtti. 64 doktor
(%94,1) ASM’sinde ev ziyaretlerinin yapıldığını söylerken doktorların günlük muayene ettiği
tahmini ortalama hasta sayısı 50,1; haftalık ortalama 251,9 kişi olarak kaydedildi. ASM lerden
hizmet alan hastaların yaş grupları dikkate alındığında büyük bir çoğunluğunun %77,53 ile
20 yaş ve üzeri olduğu görüldü.
Sonuç: Hekimler sundukları BBSH’ın erişim, koordinasyon ve hizmette süreklilik anlamında
aksaklıkları olduğunu, ayrıca günlük hasta yüklerinin de fazla olduğunu düşünmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Aile Sağlığı Merkezi, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri,
PCAT
Danışman: Doç.Dr. Mehmet Akman, Aile Hekimliği ABD
İletişim:
Hüseyin Akgün, huseyinakgun@windowslive.com
MS-203
ÜMRANİYE MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURANLARIN
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANAN ŞİDDET HAKKINDA
GÖRÜŞLERİ
Pehlevan E., Türkmenoğlu Ş., Ergenç S., Alış A.
Giriş: Şiddet; kendisine, bir başkasına grup ya da bir topluluğa yönelik olarak ölüm, yaralama, ruhsal zedelenme, gelişimsel bozukluğa yol açabilecek ya da neden olacak şekilde fizik-
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sel zorlama, güç kullanımı ya da tehdidin amaçlı olarak uygulanmasıdır. Son yıllarda gerek
küresel ölçekte gerekse de Türkiye sağlık ortamında hasta/hasta yakınları ile sağlık çalışanları
arasındaki şiddet olaylarında bir artış gözlendiği belirtilmektedir. Bu şiddet olaylarıyla ilgili
halkın görüşlerini içeren araştırma sayısı, hekim ve sağlık çalışanlarının görüşlerini araştıran
çalışmalardan daha azdır.
Yöntem: Ümraniye Merkez ASM’ye gelen halka yüz yüze görüşme yöntemiyle, 26 Şubat-4
Mart 2013 tarihleri arasında, 127 kişiye anket uygulanmıştır. Anket 42 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 38,89 ve standart sapma 15,81’dir. Kişilerin %57,5’i
kadın,%42,5’i erkektir. Anket katılımcılarının %39,4’ü sağlık kurum ve kuruluşlarında yaşanan şiddet olaylarının öncelikli nedeninin kötü iletişim ve yanlış anlama olduğunu
düşünüyor. Son bir yıl içerisinde sağlık kurumlarında, şiddete başvurmak veya öfkesini
dışa vurmak isteyenlerle; şimdiye kadar hasta veya hasta yakını olarak şiddet yaşayanlar
arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür(p<0.05). Katılımcıların %48’i şiddet kaynağı olarak
hasta/ hasta yakınlarını görmektedir. Sağlık iş yerlerinde şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerileri olarak katılımcıların % 24,4’ü bekleme sürelerinin azaltılması, %19,7’si sağlık
çalışanlarının iletişim konusunda eğitilmesi, %15’i ise sağlık çalışanı sayısının artırılması
gerektiğini düşünmektedir. Katılımcıların %87,4’ü Türkiye’deki sağlık sisteminden memnun olduklarını belirtmiştir.
Sonuç: Ümraniye Merkez ASM’ye gelen halkın çoğunluğu sağlık çalışanlarıyla şiddet olayı
yaşamamış ve şiddete karşı bir tutum içindelerdir. Ayrıca sorun yaşadıkları sağlık çalışanlarına, sağlıklarını emanet etmekte tereddüt yaşayacaklarını belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: şiddet, sağlık çalışanları, halk, hekimler
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Seyhan Hıdıroğlu, Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Emre Pehlevan, Longstridde@gmail.com
MS-204
MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ’NDEKİ HEKİM HASTA İLİŞKİSİ VE HEKİME OLAN GÜVENİN
İNCELENMESİ
Aksakal B.,Erbayat Y., Girgiç U., Savrin Ö., Yarış E.
Giriş: Hekimlik insan odaklı bir uğraşıdır. Hastayla hekim, aynı amacı gerçekleştirmeye çalışan bir ekibin vazgeçilmez iki tarafıdır. Bu ilişkiden amaçlanan faydanın elde edilebilmesi için
taraflar arasında uyumlu bir işbirliği şarttır. Risk ve koruyucu davranış arasında bir denge olan
güven, hekim hasta ilişkisinin temelini oluşturur. Bu güven unsuru, muayenenin ve tedavinin
gidişat ve sonucunu büyük ölçüde belirlemektedir.
Yöntem: Tanımlayıcı özellikte bir araştırma olup Marmara Üniversitesi Pendik EAH’de Nisan
2013 döneminde, 11 adet poliklinikte hasta ve hasta yakınlarına yüz yüze görüşme yöntemiyle 41 çoktan seçmeli sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Toplam 250 adet anket dağıtılmış olup 239’undan geri bildirim alınmıştır. Veriler SPSS programında analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmamıza katılanların 144’ü (%60,3) kadın, 95’i (%39,7) erkektir. Cinsiyet ve
hekime güven arasında anlamlı bir bağlantı bulunamamıştır (p=0,676). Katılanların yaş ortalaması 35,7’dir. Katılanların 106’sı (%44,4) ilköğretim mezunudur ve eğitim düzeyi hekimlere
olan güveni etkilememiştir (p=0,613). Tedavi sırasında yakınını kaybetmeyenler %74 güvenirken, kaybedenler %64 güvenmektedirler (p=0,035). Bugüne kadar bir doktoru şikayet
edenlerin güven oranı %66 iken, etmemiş olanlarınki ise %73’tür (p=0,025). İnsanlara olan
güvenle hekimlere olan güven arasında anlamlı bir bağlantı bulunamamıştır (p=0,125). Kadınların 104’ü (%72,2) doktorun cinsiyetinin önemli olmadığını düşünürken, erkeklerin 79’u
(%83,2) böyle düşünmektedir (p=0,037). Katılanların 126’sı (%52,7) şuan ki sağlık durumlarının iyi olduğunu düşünmektedir. Hastalığın tedavi süresince 119 (%49,8) kişi doktorun onlar
için en iyisine karar vereceğini düşünmektedirler. Katılımcıların 119’u (%49,8) sağlık hizmeti
yüzünden psikolojik kayba uğradıklarını belirtmişlerdir.Doktor ilaç vermezse şüphe duyulacağına 95 kişi (%39,7) hiç katılmadığını belirtmiştir.
Sonuç: Araştırma sonucunda cinsiyet ve eğitim düzeyinin hekimlere duyulan güveni etkilemediği saptanmıştır. Tedavi sırasında yakınını kaybedenler daha az güvenmektedirler.
Hekimlere duyulan güvenin diğer sağlık çalışanları ve bakanlıktan daha fazla olduğu tespit
edilmiştir. Hekimin tetkik istememesi veya ilaç vermemesi güveni etkilememektedir.
Anahtar Kelimeler:, hasta, hekime güven,ilişki
Danışman: Doç. Dr. Dilşad Save, Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Uğur Girgiç, ugurgirgic@gmail.com
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MS-205
2013 YILINDA ÜNİVERSİTE SINAVLARINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN
BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİLERİ
Yavuz S., Öçal Y.O., Beleş E.
Giriş: Yeterli&dengeli beslenme sadece bireylerin yaşamsal faaliyetleri için değil, tüm toplumun gelişmesi için önemlidir. Yetersiz beslenme kadar aşırı beslenme de sağlığı olumsuz
etkilemektedir. Adolesan dönemi, yaşam boyu devam eden alışkanlıkların kazanıldığı bir
dönemdir. Çalışmada sınava hazırlanan öğrencilerin, yeterli beslenme ile ilgili bilgileri, beslenme alışkanlıkları, BKİ ve beden algıları (BA) değerlendirilmektedir.
Yöntem: Kulvar-Dergisi Dershanesi ve Beşiktaş FB Dershanesi’nde 2013’te üniversiteye hazırlanan öğrencilerden Ocak-Nisan’da, anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Yirmi “dengeliyeterli beslenme bilgi” soruları puanlanmış, maksimum bilgi puanı 100, minimum 0 olarak
değerlendirmeye alınmıştır. SPSS 11.0’da analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmada 285/773 (%36,9) öğrenciden veri toplanabilmiştir. Öğrencilerin
%55,4’ü kızdır. Ortalama yaşları 18,8±1,2 yıldır (min =17,max=29). Öğrencilerin Beslenme-Bilgi-Puanı (BBP) ortalaması 51,8±2,0 idi (min=0,max=95). Yaşanılan yere ve önceden bir kronik hastalığı olup-olmamaya göre BBP benzer bulundu (p>0.05). Öğrencilerin
%74,6’sı normal BKİ’ye sahipti. Erkek öğrencilerin BKİ-ortalamaları kız öğrencilerinkinden
yüksekti (OrtE:23.0±3.3, OrtK:20.7±2.4, p=0,0001). Kız-öğrencilerde BBP-BKİ arasında ilişki
saptanmazken, BKİ’ye göre zayıf olan erkek öğrencilerin BBP ortalamaları, şişman olan erkek öğrencilerin BBP ortalamalarından yüksekti (OrtZ:61.1±19.3, OrtŞ:43.0±21.7, p=0.022).
Öğrenciler günde 3.6±1.1öğün (min:2, max:12) tükettiklerini belirttiler. Kız ve erkeklerin,
ve farklı BKİ olan öğrencilerin öğün ortalamaları benzer bulundu (p>0.05). Yüzde 46’sı düzenli kahvaltı ediyordu, kahvaltısında en çok simit/ekmek (%57,5), çay (%59,3) ve peynir
(%60,0) tüketiyordu. Aile-yanında yaşayanların %51’i, yurtta kalanların%34’ü, ayrı-evde
kalanların %19’u düzenli kahvaltı ediyordu (p=0.008). Yüzde 57’si yemeklerini genellikle
evlerinde yemekteydi, öğle/ akşam yemeklerinde çorba/pilav/makarna (öğlen:%52,6,
akşam:%73,3) gibi karbonhidrat ağırlıklı tükettiklerini belirtti. BKİ’leri normal olan kız öğrencilerin %34.7’si kendisini ”kilolu/şişman”, %5.6’sı “zayıf” algılarken, BKİ’leri normal olan
erkek öğrencilerin %16.7’si kendisini ”kilolu/şişman”,%20.3’ü “zayıf” algılamaktaydı. BKİ’leri
normalden yüksek olan kız öğrenciler kendilerini aynı şekilde değerlendirirken, erkeklerin
%81.3’ü kendisini “kilolu/şişman” olarak değerlendirmiştir. BKİ’leri normalden düşük olan
kız öğrencilerin %50’si “zayıf”, %46.2’si kendisini “normal” olarak algılarken, erkek öğrencilerin %91’i “zayıf” algılamaktaydı.
Sonuç: Öğrencilerin yaklaşık yarısı dengeli&yeterli beslenmeyle ilgili orta-derece-bilgiye sahiptiler. BKİ yüksek olan erkek öğrencilerin BBP’lerinin düşük, BKİ düşük olanların BBP’larının
daha yüksek olduğu, ancak kız öğrencilerde “zayıf” beden algısının BBP’den daha anlamlı
olduğu saptandı.
Danışman: Yrd. Doç.Dr. Nilüfer Özaydin, Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Simge Yavuz, s_yavuz143@hotmail.com
MS-206
GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN DURUMLA İLGİLİ
BİLGİ VE DAVRANIŞLARI
Yıldırım H.G., Şahin H., Erdoğan E., Beyli M.F.
Giriş: Toplumumuzda görme engelli kişilerin sayısı oldukça yüksektir. Ebeveynlerin bu durum ve bu kişiler için faaliyet gösteren kurum-kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olması, olanaklardan yararlanma ve daha fazlası için hedefler belirlenmesi açısından önceliklidir.
Yöntem: İstanbul’da bulunan iki görme engelli ilköğretim okulundan biri olan Türkan Sabancı Görme Engelliler İlköğretim Okulu velilerine açık uçlu, çoktan seçmeli sorular ve derecelendirme soruları içeren anketimiz uygulandı. Anket verileri SPSS programına girilerek
değerlendirildi.
Bulgular: Görme engelinin fark edilmesindeki en önemli iki etkenin çocuğun evde
ebeveynlere tepkisiz kalması ve hastanedeki doktorların kuvözde veya muayenede,
asıl sebeplere sekonder bir şekilde teşhis etmesi olduğu belirlendi. Çocuklarda engelin
ilk olarak fark edilmesi en çok yaşamının ilk haftasında gerçekleşirken, veliler duruma
verdikleri ilk tepki olarak ‘Acı çekme ve çökkünlük’ ve ‘Kader olarak düşünme’yi seçtiler.
Ulaşılan ebeveynlerin %59.5 i ilkokul/ortaokul mezunudur. %70.5 i çocuğuna sağlaması
gereken olanakları ekonomik nedenlerle tam olarak sağlayamadığını belirtiyor. %79.5
i çocuklarını hayata daha iyi adapte edebilmek için özel bir eğitim sürecinden geçmemiş
ve %69.4 ü bunun gerekli olduğunu düşünüyor. %54.4 ünün görme engellilere sağlanan

Marmara Medical Journal (2013) EK 1

yüksek öğrenim olanaklarıyla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığı belirlendi. Devletin görme
engelliler için sağladığı günlük yaşamlarını kolaylaştıracak olanakların ebeveynlerin %31.4
ü tarafından yeterli bulunmadığı saptandı. Ebeveynlerin %60.5 i istihdam sıkıntısının başlıca
nedeninin ön yargı olduğu düşünüyor.
Sonuç: Sonuçlar ülkemizde görme engelli kişilerin günlük yaşama adapte edilmesi konusunda yapılan çalışmaların yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Ebeveynlerin bu ağır durum karşısında çocuklarının gelecekleri için onlara en iyisini sağlamak konusunda en başta
özel bir eğitime ihtiyaçları vardır. Görme engeli olan kişilerin sosyal yaşamda ve iş yaşamında
sağlıklı bir şekilde yer alabilmeleri için önyargılarını önlemek amacıyla toplumun bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: görme engelli, çocuk, ebeveyn, özel eğitim
Danışman: Doç. Dr. Pemra C. Ünalan, Aile Hekimliği ABD
İletişim:
Hale Gülçin Yıldırım, hgulcinyildirim@hotmail.com
MS-207
MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ DAHİLİYE POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Akay Ö., Temiz F., Öz F., Davud A.
Giriş: İlaçlar hastalıkların tedavisinde, teşhisinde ve önlenmesinde kullanılan ürünlerdir.
Günümüzde ilaçların yanlış bir şekilde kullanılması küresel bir sorundur. Akılcı olmayan ilaç
kullanımı, tedavinin başarısız olması, hastalıkların tekrarlaması, tedavi süresinin uzaması,
bazı ilaçlara direnç gelişmesi, ilaç etkileşimleri ve tedavi maliyetlerinin artmasıyla sonuçlanmaktadır.
Yöntem: Araştırmamız kesitsel tipte ve tanımlayıcı niteliktedir. Araştırmanın evrenini Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi dahiliye polikliniğine başvuran, anketimize katılmayı kabul eden 18 yaş üstü hastalar oluşturmaktadır. Örnekleme yapılmamıştır. 26 sorudan oluşan anketimiz yüz yüze görüşme yöntemiyle 192 hastaya uygulanmıştır.
Veriler SPSS programında değerlendirilmiş, niteliksel veriler arası ilişkilerinin araştırılmasında
ki kare testi uygulanıp, p değeri 0.05 alınmıştır.
Bulgular: Katılımcıların %52,6 sı kadın, % 47,4 ü erkektir. Hastaların %81,3 ü hastalık durumunda ilk önce hekime başvurduklarını belirtmiştir. Hastaların %63,5 i eczanenin önerdiği
eşdeğer ilaçları kabul etmediğini ifade etmiştir. Hekimin verdiği ilaçları %57,3 ü hekimin
önerdiği süre boyunca kullanırken %24,5 i şikayetleri geçene kadar kullanmaktadır. Hastaların %64,1 inin ilacı yanlış kullandığında hekime danıştığı, %13 ünün ise kusmaya çalıştığı
saptanmıştır. Hastaların %64,1 i enjekte edilebilen ilaç formlarının tedavide daha etkili olduğunu düşünmektedir. Hastaların %44,8 i doktor reçetesi olmadan antibiyotik almaktadır
ve kendi başına antibiyotik kullanma oranında cinsiyete göre anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(p=0,035). Hastaların %50,5 inin evlerinde hiç kullanılmamış veya yarım kalmış 1-5 kutu ilaç
bulunmaktadır. Hastaların %71,4 ü gerekli olabileceği düşüncesiyle ağrı kesici, %26 sı ise
merhem bulundurmaktadır. Yaş grupları ile ağrı kesici ilaç bulunduran hastalar arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0.001). Hastaların %21,9 u benzer şikayetleri olan tanıdıklarına
ilaç tavsiye etmektedir ve %19.8 i tanıdıklarının tavsiye ettikleri ilacı almakta ya da doktordan
reçete etmesini istemektedir.
Sonuç: Elde edilen verilere göre hastaların çoğunluğu bir sorun olduğunda hekimlere başvururken, akılcı olmayan ilaç kullanım davranışları da mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, ilaç
Danışman: Doç. Dr. Yaşar Keskin, Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Fatma Temiz, fatma.temiz@gmail.com
MS-208
MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜNDEKİ
ÖĞRENCİLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI RİSKİ, SOSYODEMOGRAFİK
ÖZELLİKLER VE DEPRESYON RİSKİ İLE İLİŞKİSİ
Koral T., Burakgazi H.F., Coşkun R., Baykara M.M., Altıntaş T.B.
Giriş: Özellikle son 10 yılda internet bağımlılığı tıbbi literatürde tartışılmaya ve yeni bir psikopatoloji olarak tanınmaya başlanmıştır. Kavramsal olarak kompulsif- impulsif spektrum
içinde yer alır ve çevrimiçi ve çevrimdışı bilgisayar kullanımını kapsamaktadır. Araştırmada

internet bağımlılığının sosyodemografik faktörlerle ve depresyon bulguları ile ilişkisinin saptanması amaçlanmıştır.
Yöntem: Kesitsel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma evrenini Marmara Ünivesitesi Göztepe
Kampüsü’nde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileri olusturmaktadır. Göztepe Kampüsü’nde eğitim görmekte olan 24530 öğrenciyi temsil eden örneklem %95 güven aralığı
ve %95 güçle 383 olarak hesaplanmıştır. Toplam 400 öğrencinin çalışmaya alınması hedeflenmiştir. Fakülteleri öğrenci sayılarına göre ağırlandırarak her bir fakülteyi temsil edecek
şekilde örneklem alınması hedeflenmiştir. Hazırlanan anket sosyodemografik sorular, bağımlılık profil indeksi testi (bapint) ve iki soruluk depresyon testini içermektedir. SPSS 20.0
paket programı kullanılarak verilerin once sıklık dağılımları alınmış karşılaştırmalı analizlerde
ki-kare ve Student T testi kullanılmıştır.
Bulgular: Bağımlılık profil indeksi testi (bapint) sonucunda teste katılanların %37,2 ‘sini
(126 kişi) oluşturan erkeklerin %16,7’sinde (21 kişi) internet bağımlılık bulgusuna rastlanmıştır. Buna karşın, kadınların sadece %7’sinde bu bulguya rastlanmıştır (p=0.005). İnternet
bağımlılığı bulgusu gösteren öğrenciler toplamda teste katılan öğrencilerin %10,7’sini (36
kişi) oluşturmakta ve bu öğrencilerin %47,2’sinde (17 kişi) depresyon bulgusu da görülmektedir. İnternet bağımlılığı bulgusu göstermeyen öğrencilerde ise depresyon görülme oranı
%39,2 olarak bulunmuştur (p>0.005). İnternet bağımlılığı riski gösterenlerin %50’sinde alkol
(p=0,896), % 16,6 ’sında uyuşturucu madde (p=0,166) kullanımı saptanmıştır.
Sonuç: İnternet bağımlılığı bulgusu gösteren ve göstermeyen öğrenciler arasında depresyon görülme riskinin birbirine oldukça yakın olduğu gözlemlenmiştir. Erkeklerin internet
bağımlılığına yatkınlık ihtimalinin kadınlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. İnternet bağımlılığı riski ile alkol ve uyuşturucu madde kullanımı arasında bir ilişki saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: depresyon, internet bağımlığı, bapint
Danışman: Doç. Dr. Serap Çifçili, Aile Hekimliği ABD
İletişim:
Mehmet Mert Baykara, mmertbaykara@gmail.com
MS-209
KADIKÖY İLÇESİNDEKİ KADIN VE ERKEK KUAFÖRLERİNİN
MESLEKÎ BULAŞICI HASTALIKLAR HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE
DAVRANIŞLARI
Akçabey S., Çıkıkçı C., Ramadan R., Yazıcı C.
Giriş: Kuaförlük, birçok insanla temas içinde olmayı ve zaman zaman vücut sıvılarına maruz
kalmayı gerektiren bir meslektir; bu nedenle birçok kanla bulaşan hastalık (Hepatit B, HIV,
Hepatit C, vs.) için kuaför ve berberler potansiyel vektör niteliği taşımaktadır. Bu çalışma, söz
konusu durumun oluşturabileceği riskleri ve bu risklerin minimuma indirgenmesi için alınabilecek önlemleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Kesitsel nitelik taşıyan çalışmamız, 33 soruluk bir anket ve işletmenin durumunu
değerlendiren bir kontrol rehberi aracılığıyla yapılmıştır. Kuaförlerin meslekî bulaşıcı hastalıklar hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları; yaş, cinsiyet, günlük müşteri sayısı, eğitim durumuna göre değerlendirilmiştir. Toplam 57 kadın ve erkek kuaförüne ulaşılmıştır.
Bulgular: Ulaşılan kuaförlerin %16’sı kadın, %84’ü erkekti; %51’i erkek kuaförü, %49’u kadın
kuaförüydü. Hepatit C, hastalıklar arasından en az bilinenidir: Kuaförlerin %30’u Hepatit C
hakkında bilgisizdir. HIV/AIDS ise en çok bilinen/söylenen meslekî bulaşıcı hastalıktır: Kuaförlerin %84’ünün bu konuda bilgisi vardır. Kuaförlerin %25’i UV sterilizatör cihazlarını kullanmamaktadır. Kuaförlerin %52’sinin daha önce portör muayenesi yaptırdığı, ancak sadece
%59’unun bu muayeneyi düzenli yaptırdığı ortaya çıkmıştır. Kuaförlerin %65’i her müşteriden sonra makas-tarak-manikür-pedikür-setlerini sterilize etmektedir. 20-29 yaş grubundaki
kuaförlerin %50’si Hepatit B aşısı olmuşken, 30-39 yaş grubunda bu oran %67’dir. Örneklem
sayısının az olması nedeniyle Pearson Ki-Kare testlerinde istatistiksel bir ilişki gözlemlenmemiştir.
Sonuç: Kuaförler arasında bulaşıcı hastalıklar, önlemler ve yaptırımlar hakkında yeterli bir
bilgi olmasına rağmen uygulamalar konusunda bir yetersizlik görülmektedir. Kuaförler de
bu yetersizliğin farkında olmalarına rağmen denetim eksikliği nedeniyle bilhassa erkek kuaförlerinde “disiplinsizlik” olarak nitelendirilebilecek bir umursamazlık vardır. Kuaförler bağlı
oldukları kuruluşlardan bu konuda daha çok bilgi alabilmeyi beklemektedir.
Anahtar Kelimeler: bulaşıcı hastalık, halk sağlığı, hepatit, AIDS
Danışman: Prof. Dr. Sibel Kalaça, Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Cem Yazıcı, cemyazici1993@gmail.com
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MS-210
CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR VE KORUNMA
YÖNTEMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM DEĞERLENDİRİLMESİ
Keshi E., Tozakoğlu B., Ateş M., Özcan İ., Güzel N.
Giriş: Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), tüm dünyada sık görülen ve çoğu bildirimi
zorunlu hastalıklardır. Son yıllarda artan önleme çabalarına rağmen yeni vaka sayılarında artış olması toplumu CYBE hakkında yeterince bilinçlendirmenin önemini ortaya koymaktadır.
Yöntem: Gözleme dayalı tanımlayıcı bir araştırma olup, Marmara Üniversitesi Pendik
Eğitim Araştırma Hastanesi polikliniklerine her hangi bir nedenle başvuran hasta ve hasta
yakınlarının CYBE’ler hakkında bulaşma, korunma ve tedavi yolları hakkında bilgi ve
tutumlarıyla ilgili sorular içeren anket formunu doldurmaları yoluyla gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: Anketimize katılan 286 kişinin %43’ü kadın, %57’si erkekti; yaş ortalaması
32±10,4 SD idi. Katılımcıların %5,7’si ilkokul, %12,9’u ortaokul, %32,5’i lise mezunuydu.
%66,2‘si evli, %29,9’u bekar, %3,9’u duldu. En sık bilinen CYBE, AİDS (%83,2); en az bilineni klamidyal enfeksiyonlar (%15); en sık bilinen CYBE belirtileri akıntı (%55) ve cinsel ilişki
sırasında ağrı (%44) hissiydi. Cinsel hayata ilişkin bilgiler, sırasıyla, internetten (%53), doktordan (%47), en az okuldan (%19) edinilmekteydi. İnternetten bilgi edinme sıklığı, 38 yaşın
altındaki kişilerde, daha yaşlı olanlara göre daha yüksek bulundu. Kadınlar genital siğilleri
daha fazla bilirken (p=0.002), erkekler bel soğukluğunu daha fazla bilmekteydi (p=0.000).
CYBE’den korunma yöntemlerinden en sık bilineni kondom (%62,1), uygulamada en sık tercih edileni ise tek eşlilik olarak belirtildi (%22,1). Erkekler CYBE’den korunma yöntemlerini
kadınlardan daha fazla dile getirdi (p=0.032, p=0.001, p=0.000). “Eğer birden fazla eşiniz varsa CYBE’ye yakalanma riskiniz artar.” Bilgisini doğrulayanların oranı %79,8’di. Katılımcıların
%66’sının cinsel eşi vardı, bunların %99,2’sine göre eşinin başka cinsel eşi yoktu; kadınlara
göre en riskli davranış çok eşlilik iken (%57.1) erkeklere göre korunmasız ilişki (%68.4) idi.
CYBE hakkında bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirtenlerin sıklığı %49,3’tü.
Sonuç: Katılımcıların CYBE, belirtileri ve korunma yöntemlerinin çok azı hakkında bilgi sahibi
olduğu görülmektedir. Kaynak olarak gösterilen internetten edinilen bilgilerin ise güvenilirliği tartışma konusudur. Bilgi düzeyi ve bilgi ihtiyacına olan farkındalık yetersiz olduğundan
CYBE’ler hakkında özellikle riskli olan üreme çağındaki erişkinlerin bilgilendirilmesi uygundur.
Anahtar Kelimeler: üreme sağlığı, cybe, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
Danışman: Doç. Dr. Arzu Yılancıoğlu Uzuner, Aile Hekimliği ABD
İletişim:
Batuhan Tozakoğlu, tozakoglu@gmail.com
MS-211
FETÜSÜN SAĞLIKSIZ OLMASI DURUMUNDA BİREYLERİN GEBELİK
TAHLİYESİNDEKİ TUTUMU
Adalı E., Kaya A. Ö., Erbaş V. K., Türkoğlu A. K.
Giriş: Bireylerin fetüsün sağlıksız olması durumunda karar vermeleri zorlu bir süreçtir. Bu
süreçte bireyleri; sosyo kültürel-ekonomik durumları, içinde bulundukları toplum ve yaşadıkları ülkenin şartları belirli ölçüde etkiler. Anne ve babanın çocuk yetiştirme sürecindeki
rolleri de karar vermede etkin rol oynar. Ancak bireyleri böyle bir karar alırken ilgili uzmanlara
danışabilecekleri platformların kurulması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Yöntem: Ebeveynlerin konuyla ilgili görüşlerini öğrenmek için Ümraniye Aile Sağlığı Merkezi’nde 20 kişiyle görüşme yaptık. 18-55 yaş arasında 10 kadın ve 10 erkekten oluşan görüşme
grubumuzun 12’si evli, 8’i bekardı.
Bulgular: Karar sürecini etkileyen faktörlerin başında bireylerin çocuk yetiştirmedeki rolleri geldi. Kadınlar karar verme sürecinde daha baskın olacaklarını belirtirken, erkekler eşlerinin kararlarının daha önemli olduğunu söylediler. Dinsel görüşlerin de süreçte önemli
bir yeri vardı. Ancak bireylerin ekonomik durumu süreçte en az rolü oynadı. Ekonomik
durumu yerinde olmayan aileler, zaten bu durumda çocuk yapmayacaklarını söylediler.
Yakın çevresindeki insanlardan fazla etkilenmeyeceğini söyleyen ebeveynlerden bazıları fetüsün tahliyesi durumunda yakınlarının kendi kararlarına destek olmayacaklarını ve
karar değiştirmesi yönünde ısrar dahi edeceklerini söyledi. Yaşadıkları ülkenin bedensel
ve zihinsel engelli bireylere sağladıkları eğitim ve yaşam şartları kişiler için büyük öneme sahipken, daha gelişmiş bir ülkede kararını değiştirmeyen bireyler de mevcuttu. Doğumu gerçekleştirmek istedikleri durumda küçük yaşta başka çocukları olan bireylere
sağlıklı olan çocuklarına bu durumu nasıl anlatacaklarını sorduk. Bazı bireyler böyle bir
durumla karşı karşıya olduklarında çocuk psikoloğundan yardım alacağını söylerken,
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bazıları kardeşlerin farklılığını hiçbir zaman sağlıklı çocuğuna açıklamayacağını belirtti.
Sonuç: Hamilelik sürecinde karşılaşılan bu durum ebeveynler için çok yıpratıcı bir süreçtir.
Karar süreci ve sonrasında doğacak çocuğun geleceğinin planlanması ve topluma kazandırılması profesyonel yardım ve danışma gerektirir. Sağlık hizmetlerinin bu konuda geliştirilmesi
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gebelik tahliyesi, Ebeveyn tutumu, nitel araştırma
Danışman: Doç. Dr. Dilşad Save, Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Embiye Adalı, embiye_mba@yahoo.com
MS-212
SEZARYENİ KADINLAR MI TERCİH EDİYOR?
Çolak B.Ç., Doğan E., Gökalp A.G., Yüce N.H.
Giriş: Dünyada ve ülkemizde sezaryen oranlarında hızlı bir artış vardır. Dünyada ve Türkiye’de
1970’lerden itibaren sezaryen oranlarını düşürmek için ortak eylem planı oluşturulmuştur.
Bu eylem planına doğum yönteminin tercih sebeplerinin araştırılması da dahildir.
Araştırmanın amacı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan kadınların doğum yöntemine karar verme sürecindeki etkenleri belirlemektir.
Yöntem: Veriler 14 Mart- 3 Nisan 2013 arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum servisinde doğuran 131 kadına yüz yüze yapılan anketle toplanmıştır. Araştırma kesitseldir. Veriler SPSS 20.0 programında değerlendirilmiş; analizlerde ki kare testi kullanılmıştır. Önemlilik düzeyi olarak P=0,05
alınmıştır.
Bulgular: Vajinal doğum % 51,1, sezaryen % 48,9’dur. Çalışan kadınlarla ev kadınları arasında doğum yöntemi bakımından fark yoktur (p=0,332). Önceki doğumu vajinal olan %61,2
(30/49) tekrar vajinal doğurmuştur; %38,8 (19/49)’ine sezaryen yapılmıştır (p=0,022). Önceki
doğumu sezaryen olan 30 kişiden 1’i vajinal doğurmuştur. Vajinal doğuranların %83,9’u doğum yöntemini seçmede doktorunun etkisi olmadığını söylemiştir. Doğum yöntemine karar
verirken doktorun tek başına etkili olduğu durumlarda sezaryen oranı %60,0, kadının ve doktorun birlikte karar verdiği durumlarda %52,4, kadının tek başına karar verdiği durumlarda
%16,1’dir (p=0,000). Vajinal doğum, ortaokul ve üzerinde eğitim görenlerde (%59,7), ilkokul veya altında eğitim görenlerden daha fazladır (p=0,045). İlk doğumlar daha çok vajinal
(%69,8)’dir; 1’den fazla doğuranlarda vajinal doğum oranı %38,5 e düşmektedir (p=0,000).
Vajinal doğum yapanların çoğu doğum yöntemlerinden memnun olduğunu söylerken (%
80,6), sezaryen olanlar doğum yöntemlerinden memnun değildir (73,4) (p=0.000). Riskli yaş
grupları (19 yaş ve altı ile 35 yaş ve üstü) ile riskli olmayan yaş grupları arasında doğum yöntemi bakomından istatistiksel olarak önemli fark yoktur (p=0,797).
Sonuç: Araştırmada sezaryen kararında en çok doktor etkili bulunmuştur. Vajinal doğum
kararını kadın kendisi vermektedir. Birden fazla doğum yapan kadınlarda sezaryen oranının
arttığı görülmüştür. Doğum yöntemine göre memnuniyete bakıldığında vajinal doğumda
memnuniyetin daha fazla olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: sezaryen, vajinal doğum
Danışman: Prof. Dr. Şanda Çalı, Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Ayşe Gizem Gökalp gizemgokalp@gmail.com
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MP-301
ÜSKÜDAR İLÇESİ ÇİÇEKÇİ MAHALLESİ’NDE OTURAN BİR GRUP
KADININ MEME KANSERİ HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE
DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Akbulak E. B., Yasun Ö., Yangın A., Şentürk H.
Giriş: Meme kanseri kadınlardaki kanserlerin %23’ünü oluşturur ve ölümle sonuçlanma olasılığı yüksektir. Yaşam tarzı değişiklikleri nedeniyle gelişmiş ülkelerde daha sık görülen meme
kanserinin insidansı artmaya devam etmektedir. Erken tanısı durumunda meme kanserinin
tedaviye cevabı yüksektir. Bu anlamda meme kanseri farkındalığı, kendi kendini muayene
(KKMM), klinik muayene ve tarama mamografisi oldukça önemlidir. Bu çalışmada kadınların
ailesel ve kişisel meme kanseri öykülerinin, meme kanseri risk faktörleri konusundaki bilgi
düzeylerinin, mamografi çektirme, KKMM bilme ve kontrol için hekime başvurma durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Üsküdar ilçesi Çiçekçi Mahallesi’nde oturan 17-76 yaş arası bir grup kadının değerlendirildiği araştırma kesitsel-tanımlayıcı tiptedir. Araştırma verileri 34 soruluk anket formları
ile araştırmacılar tarafından ev ziyaretleri yapılarak 300 gönüllü katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler SPSS programında ki-kare
testi kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular: KKMM bildiğini belirten kadınların %16,9’u “ayda en az 1 kere adetten sonra”
KKMM yaparken, %51,8’i “aklına geldikçe” yaptığını ve %10,7’si “hiç” yapmadığını belirtmiştir. Meme kanseri ile ilgili herhangi bir kampanyaya katılarak eğitim almış olan kadınların
oranı %9,7’dir. Yaş grupları için en yüksek KKMM bilme (%33.3) ve mamografi çektirme oranı
(%52,1) 41-52 yaş arasındadır (p<0.05). Bu yaş grubunun %38,3’ü “her yıl”, 53-64 yaş arasındaki kadınların ise %44,4’ü “3 yılda bir” mamografi çektirdiklerini belirtmişlerdir. Menopoza
girmiş kadınların %62,4’ü mamografi çektirmiştir. Birinci derece akrabalarında meme kanseri
olan kadınların %64,3’ü mamografi çektirmişken (p<0.05), %67,9’ı da “meme kanseri şüphesi
olmaması durumunda meme cerrahına gideceğini” belirtmiştir.
Sonuç: KKMM bildiklerini belirten kadınların çoğunluğunun düzenli muayene yapmadığı,
yakın akrabalarında meme kanseri görülenlerde bu oranın daha yüksek olduğu görülmüştür.
Yanı sıra, meme kanseri açısında riskli yaş grubunun (53-64) menopoz sonrası meme sağlığı
ile ilgili tıbbi kontrollerine yeterli önemi vermediği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: meme kanseri, KKMM, mamografi, menopoz
Danışman: Doç. Dr. Özlem Sarikaya, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Eda Buse Akbulak, ooh_mon_dieu@hotmail.com
MP-302
SAĞLIKLI BİREYLERDE AKUT MENTAL STRESİN İŞTAHLA İLGİLİ
PEPTİTLERİN SALINIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Çelik S., Çebi M.A., Avarisli A.N., Efendi M., Karababaoğlu F.
Giriş: Stres gastrointestinal motiliteyi, yeme davranışını ve bazı endojen peptitlerin salınımını etkilemektedir. Ghrelin, kolesistokinin, ürokortin bu peptitlerdendir.
Yöntem: Sağlıklı bireylerde akut mental stresin bazal ve karışık öğünle uyarılan kolesistokinin, ghrelin ve ürokotin salınımı üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılan çalışma
19–23 yaş arasındaki altısı kadın 14sağlıklı gönüllüde yapıldı. Marmara Üniversitesi sosyal
paylaşım sitelerine yazılı ilan verildi. Vücut kitle indeksi 17-28 arasında olan gönüllülerden
yazılı onam verenler çalışmaya alındı. Bilinen bir hastalığı olanlar, herhangi bir ilaç kullananlar, çalışmadan önceki 8saat içinde herhangi bir şey yiyip içenler, sakız çiğneyenler çalışmaya
alınmadı. Ön çalışmada, planlanan stres modelinin geçerliliği sınandı. Altı kadın gönüllüye
antropometrik ölçümler yapılıp IV kanül yerleştirildi.Kanül yerleştirildiğinde, deneye başlarken ve deney bitince kan alındı. İlkin beş dakika boyunca önceden belirlenen bir hukuk metni okutuldu, izleyen beş dakikada katılımcının metni anlatması ve sorulara cevap vermesi
istendi, son 5 dakikada 1013’ten 17 sayısını ardışık çıkarması istendi. Bu sırada kamera ile
kayıt yapıldı, kan basıncı,nabız ve oksijen satürasyonu izlendi.
Ana çalışmada 8 erkek gönüllüye iki ayrı günde önceden içeriği belirlenmiş standart
bir karışık katı yemek (1205.52kcal/protein: 51.65gr/yağ: 65.07gr/karbonhidrat: 59.41gr) 8
dakika içinde yedirildi,y emek bitiminde 200ml su içirildi. Öğüne başlamadan önce rastlantısal
bir sıra ile ya stres testi uygulandı ya da 15 dakika boyunca katılımcının hoşlandığı türde bir
müzik dinletildi. Stres/müzik uygulamasının başlangıcında ve izleyen 15, 20, 25, 40, 60, 90
dakikalarda önceden 5TIU/mL aprotonin ve EDTA eklenmiş tüplere kan örnekleri alındı.Stres/
müzik uygulamasından 2dakika sonra yemek verildi. 8–13dakikada yemek sonlandı.

18

Kan örnekleri –20derece saklandı. Kortizol ve insülin elektrokemiluminans immunolojik testi; serum glukoz düzeyi hegzokinaz testi; CCK,ghrelin, ürokortin ELISA ile tayin
edildi.Veriler ortanca ve sınır değer olarak ifade edildi. Kan basıncı, nabız, kortizol ve
peptitlerin zaman içindeki değişiklikleri nonparametrik-ANOVA testi ile değerlendirildi, 0.05’ten küçük p değerleri anlamlı bulundu.
Bulgular: Ön çalışmada stres uygulamasından 5,10 ve 15 dakika sonra nabız ve sistolik kan
basıncı değerlerinin başlangıca göre anlamlı olarak arttığı, diastolik kan basıncı ile ortalama
kan basıncının değişmediği gözlendi. Stres uygulamasının başlaması ve kendisi kan kortizolünü bazala göre anlamlı olarak artırdı. Ana çalışmanın laboratuvar kısmı henüz tamamlanmadı.
Sonuç: Uyguladığımız stres modeli fiziksel ve biyokimyasal olarak stres yaratmıştır.Amacımıza uygun bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: akut mental stres, ghrelin, ürokortin, kolesistokinin
Danışman: Prof.Dr. Neşe İmeryüz
İletişim:
Ahsen Çebi, ahsencebi@hotmail.com
MP-303
DOĞUM YÖNTEMİNİN LAKTASYONA ETKİSİ
Türkmenoğlu N., Keskin S., Yeşilyurt T., Tilki Y., Demir M.
Giriş: Anne sütü bebeğin sağlıklı beslenmesi açısından çok önemlidir. Doğumdan sonra bebeğin dış ortama direnç kazanmasında ve bağışıklık sisteminin gelişmesinde özellikle ilk 6
ay anne sütü alması gerekir. Emzirmeye ilk başlama zamanı da bebeğin gelişimini etkiler.
Araştırmanın amacı doğum yönteminin emzirmeye etkisini belirlemektir.
Yöntem: TC. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde 14 Mart- 3 Nisan 2013 arasında doğum yapan 131 kadına ilk
anketin ardından doğumdan 15 gün sonra telefon edilerek emzirme ile ilgili bilgi toplanmıştır. İzlem (kohort) tipindeki araştırmada ulaşılma oranı % 88’dir. Bunlardan 4’ünün bebeği
ölmüş veya kuvözde olduğu için araştırmaya alınmamıştır. Veriler SPSS 17.0 programında
değerlendirilmiş; önemlilik düzeyi p=0,05’tir.
Bulgular: Katılanların %95,5’inin bebeklerini emzirdiği; bunların %99,1’inin bebeklerini gece
en az bir kez emzirdiği belirlenmiştir. Vajinal doğum oranı %53,2, sezaryen oranı %46,8’dir.
Bebeklerin %18,9’ u ek gıda almakta olup bunun en sık sebebi (%81,0) annenin sütünün
yeterli olmadığını düşünmesidir. Ek gıda %95,5 oranında hazır mamadır. Annelerin %35,1’i
emzirme eğitimi aldığını söylemiş; bunların %71,1’i bu eğitimi hemşirelerden aldığını belirtmiştir. Annelerin %99,1’i emzirme ile ilgili bilgilerinin yeterli olduğunu belirtmiştir. Vajinal
doğum yapanlarda ilk yarım saat içinde emzirme oranı %67,8, sezaryen ile doğum yapanlarda %25’tir. Doğum yöntemi ile ilk emzirme zamanı arasında istatistiksel olarak önemli
ilişki vardır (p=0,000). Vajinal doğum yapanlarda bebeğini emzirme oranı %93,2, sezaryen
ile doğum yapanlarda %98,1 bulunmuştur ve arada istatistiksel fark yoktur (P=0,369). Eğitim
düzeyi ortaokul ve üstü olanlarda planlanan emzirme süresinin 1 yıldan fazla olması durumu %76,3 iken ilkokul ve altı olanlarda %90,4’tür (p=0,049). Ev kadınlarının %86,0’sı, çalışan
anneleri %66,7’si 1 yıldan fazla emzirmeyi düşünüyordu ve aradaki fark istatistiksel olarak
önemliydi (p=0,046).
Sonuç: Vajinal doğum yapanlarda bebeğini ilk emzirme zamanı sezaryenle doğum yapanlara göre daha erkendir. Ancak doğum yöntemi emzirme oranını etkilememiştir. Öğrenim
düzeyi ve meslek planlanan emzirme süresine etkilidir.
Anahtar Kelimeler: Laktasyon, normal doğum, sezaryen doğum
Danışman: Prof. Dr. Şanda Çalı, Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Sümeyye Keskin, keskin_sumeyye@hotmail.com
MP-304
G12-ALFA PROTEİNİNİN ÜÇÜNCÜL YAPISININ HOMOLOJİ (BENZEŞİM)
MODELLEMESİ İLE BELİRLENMESİ
Baş S Ş, Çelik S C, Kızılay M E, Özün Y, Tarcan Z Ç
Giriş: G proteinleri hücresel sinyal iletiminde görev alan önemli bir protein ailesidir. G proteinleri hücre zarının iç yüzeyine lipid modifikasyonlarla tutunmuşlardır. Heterotrimerik yapıda
olup α, β, γ alt birimlerinden oluşur. Her alt birimin çok sayıda alt türü bulunmaktadır. α alt biriminin yapısal/dizisel özellikleri esas alınarak Gi/0, Gs, Gq, G12 olarak dört aile tanımlanmıştır. Gα12 proteinin de hücre iskeleti düzenleme, hücre adhezyonu, onkojenik transformas-
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yon gibi düzenleyici görevleri bilinmektedir. Ancak hücresel fizyolojik ve patolojik süreçler
için bulgular yetersiz olup Gα12’nin etkileşimleri tam bilinmemektedir. Bu çalışmada kristal
yapısı bilinmeyen Gα12’nin üçüncül yapısı homoloji modellemesi yöntemiyle belirlenmiştir.
Yöntem: MODELLER yazılımı kullanılarak G12-alfa (hedef protein) proteinine yüksek dizisel
benzerlik gösteren ve üçüncül yapısı bilinen proteinler belirlendi. İçlerinden hem dizisel
benzerlik hem de çözünürlük açısından en uygun olanı seçilerek kalıp dizisi olarak kullanıldı. Kalıp dizisi ile hedef dizi hizalanarak MODELLER yazılımına girdi olarak verildi. 50 farklı
modelden enerjetik açıdan en uygunu seçildi. Uygun model sulu ortamda 2 femto saniyelik
simülasyon adım süresi ile 500.000 adımda moleküler dinamik simülasyonuna tabi tutuldu.
Böylece atomlar arasındaki bağ açıları ve mesafelerinin sulu ortamda alabileceği uygun değerlere gelmesi sağlandı. Moleküler dinamik simülasyon için NAMD yazılımı kullanıldı.
Bulgular: Benzeşim modellemesi ve moleküler dinamik simülasyon sonrasında G proteinlerinin genel topografyası elde edildi. Heliks ve GTPaz domenleri diğer G proteinleri ile yüksek
oranda benzerlik göstermekte, heliks ve kırınım tabakalarında oluşan ikincil yapı kalıp proteinin ikincil yapısı ile örtüşmektedir.
Sonuç: Elde edilen model sayesinde G12-alfa proteininin etkileştiği diğer proteinlerin teorik
olarak (DOCKING yöntemleriyle) belirlenmesi ve G12-alfa proteinin görev aldığı fizyolojik
süreçlerin açığa çıkarılması olanaklı hale gelmektedir. Teorik olarak öngörülen etkileşim ve
biyokimyasal yolaklar deneysel çalışmalar için yol gösterici olacaktır.
Anahtar Kelimeler: G12-alfa proteini, moleküler dinamik simülasyon, benzeşim modellemesi,
Danışman: Yard. Doç. Dr. Cevdet Nacar, Biyofizik ABD
İletişim:
Yüksel Özün, yukselozun@gmail.com
MP-305
EKG ÖRNEKLERİNDE EKG PARAMETRELERİNİN CİHAZ ÖN TANISI İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Aral R.C., Gür S., Kaçmaz Ş.G., Kılıç İ.
Giriş: Elektrokardiyogram (EKG) kalbin elektriksel aktivitesinin ölçülmesidir ve kişinin kalp
rahatsızlığı olup olmadığını belirlemek için genellikle uygulanan ilk testtir. EKG cihazından
çıkan sonuçlar bir hekim tarafından değerlendirilir. Ayrıca cihazlar tarafından da sonuçların
ön tanısı yapılır.
Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
kliniklerinde ve acil serviste yatan hastalar üzerinde yapıldı. Bir hafta içerisinde (4-8 Mart
2013) tamamlanan çalışmada hastalara “Nihon Kohden CardioFax S” cihazıyla 12 derivasyonlu EKG çekildi. Ayrıca hastalar hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla 7 soruluk bir anket
uygulandı. Anket demografik soruların yanında bilinen rahatsızlıklar, hastaneye geliş sebebi, sigara öyküsü hakkında bilgi edinmeye yönelik açık ve kapalı uçlu sorulardan meydana
geliyordu. EKG’den elde edilen veriler anketteki ilgili bölümlere aktarıldı. Veriler SPSS 17.0
programıyla analiz edildi.
Bulgular: Araştırma boyunca 60 farklı hastanın EKG’si çekildi. Katılımcıların %41,7’si kadın,
%58,3’ü erkekti. Sonuçlar 49 farklı tanı üzerinden değerlendirildi. Katılımcıların %75’inde sinüs ritim mevcuttu ve cihaz ön tanısında tüm sinüs ritimler doğru bulundu. Toplamda hekim
tarafından 158 tanı konuldu. Bu tanıların 113 tanesinin cihaz ön tanısı hekimin tanısıyla eşleşti; 36 tanesi EKG’de hekim tarafından bulunmamasına rağmen cihaz ön tanısında yer aldı;
9 tanesi ise hekim tarafından bulunmasına rağmen ön tanılar arasında yoktu. Cihazın en sık
ön tanısını yanlış koyduğu tanı “ST depression” iken, en sık atlanılan tanı “low QRS voltage”
tanısıydı. Bu verilere bakılarak cihazın duyarlılığının %92,6 olduğu bulundu.
Sonuç: Kliniklerde kullanılan EKG cihazları tamamen olmasa da yüksek düzeyde doğru ön
tanılar vermektedir. Yine de sonuçların uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyogram, EKG ön tanısı, EKG değerlendirmesi
Danışman: Prof. Dr. Okan Erdoğan, Kardiyoloji ABD
İletişim:
Şule Güler Kaçmaz, sgkacmaz@gmail.com

MP-306
OBEZ HASTALARDA HASTA-HEKİM İLİŞKİSİNİN KİLO VERME ÜZERİNE
ETKİSİ
Abanoz Ö.M., Çiçek M., Demir S., Kulus D., Mısır M.E.
Giriş: Obezite günümüzde birçok hastalık için risk faktörü ve en önemli sağlık sorunlarından biri olup prevelansı giderek artmaktadır. Kilo verme üzerinde birçok faktör etkili olmakla
beraber hasta-hekim ilişkisinin de etkisi olabilir. Bu araştırmada obez hastaların kilo verme
durumları üzerinde hasta hekim iletişiminin etkisi olup olmadığı incelenmektedir.
Yöntem: Vaka kontrol tipinde olan bu araştırmamızda, MÜPEAH Aile Hekimliği Obezite Polikliniğine en az 1 aydır başvurmuş ve 18 yaşından büyük yetişkin hastalar (n=346) arasından
çalışma kirterlerine uyan kişiler (n=106) çalışmaya davet edilmiştir. Hastalara telefonla ulaşılarak polikliniğe başvurduktan sonraki ilk bir ay içerisinde kaç kilo verdikleri sorulmuş ve
“ The Consultation and Relational Empathy (CARE)” ölçeği uygulanmıştır. Telefonla aranılan
hastalardan 7 kişi çalışmaya katılmayı kabul etmemiştir, 19 hastaya ise ulaşılamamıştır. Görüşülen tüm katılımcılar arasında (n=80) BMI 30’un üstü olan 65 hastanın verileri üzerinde SPSS
20.0 programıyla son analizler gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: Araştırmamıza katılan 65 kişiden;10’u (%15.4) erkek, 55’i (%84.6) kadındır.Araştırma grubunun %36,9u ilkokul, %21,5’i üniversite, %23,1’i lise, %13,8’i ilköğretim mezunu
ve %4,6’sı okuryazar değildir. Araştırmamıza katılanların yaş ortalaması 35 ve %50,8i ev
hanımıdır. Hastalarımızın %20’sinde eşlik eden herhangi bir hastalık yokken %30,8’inde 1,
%16,9’unda 2, %21,5’inde 3 ve %10,7’sinde 4 veya daha fazla hastalık bulunmaktadır. Araştırma grubumuzun %88,9’u daha önce kilo vermeyi denemiş %11,1 ‘i ise kilo vermek için herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Polikliniğe başvuru tarihinden itibaren ilk bir ay içinde 36
(%55.4) hastamız kilo vermiş, 29 (%44.6) hastamız ise kilo verememiştir. Kilo veren ve vermeyen hastalarımız arasında cinsiyet ve multimorbidite açısından anlamlı bir farklılık yok iken
toplam Care ölçeği ortalama puanları açısından kilo veren grupla (44.02+SD 8.5) vermeyen
grup (38.27+SD 11.77) arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır (p=0.013). Care ölçeğinde
bulunan 10 sorudan 7si ayrı ayrı kilo verme üzerine etkilere sahiptir.
Sonuç: Kilo veren katılımcıların daha yüksek hasta-hekim iletişim puanlarına sahip olduğu
görülmüştür.Araştırmamızın sonucu olumlu bir hasta hekim ilişkisinin hastanın kilo vermesini kolaylaştırdığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: kilo verme, hasta-hekim ilişkisi
Danışman: Doç. Dr. Mehmet Akman, Aile Hekimliği ABD
İletişim:
Mehmet Çiçek mehmetcicek13@yandex.com
MP-307
ERKEN TERM BEBEKLERDE MORBİDİTE VE EMZİRME SÜRESİNİN
ARAŞTIRILMASI
Arslan E., Demirkaya H.U., Erdoğan F., Gücüyener N., Gülşen B.
Giriş: Son yıllarda, gestasyon haftası 37 0/7 ile 38 6/7 hafta arasında olan ve “erken term yenidoğan” olarak isimlendirilen bebeklerin, 39 haftadan sonra doğan bebeklere göre morbiditelerinin daha yüksek olduğu üzerinde durulmaktadır. Çalışmamızın amacı erken term doğan
bebekler ile 39-41 hafta arasında doğan yenidoğanların erken dönem morbiditelerinin ve
anne sütü emzirme oranlarının karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: MÜPEAH’ta dünyaya gelen erken term (37 0/7 - 38 6/7) bebekler ile 39 haftanın
üzerinde olan term bebeklerin epikrizleri incelenerek anne ve bebeğe ait demografik
veriler ve hastanedeki yatış dönemlerine ilişkin bilgileri (solunum, yeni doğan yoğun bakım
ünitesine yatış, hipoglisemi, hiperbillirubinemi...) kaydedilmiştir. Birinci ayın sonunda
ailelere telefonla anket uygulanmış ve bir ay süresince bebeğin herhangi bir sorun(sarılık,
enfeksiyon, hastaneye yatış...) yaşayıp yaşamadığı ve emzirmeye devam durumu
öğrenilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 17.0 istatistik programında değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan 100 kişiden 50’si (%50’si) erken term, 50’si (%50’si) term bebeğe sahip annelerdir. Bebeklerin %37’si NSD ile %63 ise C/S ile doğmuştur. Erken term
bebeklerin rehospitalizasyon oranı term bebekler ile karşılaştırıldığında, erken termlerde
rehospitalizasyon oranı anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (%36 vs %34, p=0,044). En sık
rehospitalizasyon nedeni enfeksiyon olup, gruplar arasında anlamlı fark (p=0,049) saptanmıştır. Erken term bebeklerin %18’i fototerapi görmesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı
bir sonuç elde edilememiştir (p>0,05).Erken term bebeklerin %8’i, term bebeklerin %10’u
doğumdan sonra solunum sıkıntısı yaşamış olup, istatistiksel olarak değerlendirildiğinde
anlamlı bir fark elde edilememiştir (p>0,05). Doğum şekli ve beslenme güçlüğü arasındaki
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ilişkiye bakıldığında anlamlı bir sonuç elde edilmiştir (p<0,014).Ankete katılan annelerin tümünün bebeklerini emzirmeye devam ettiği öğrenilmiştir.
Sonuç: Gruplar erken dönemde yaşanan sorunlar açısından karşılaştırıldığında hipoglisemi,
hiperviskozite, solunum sıkıntısı açısından fark bulunmamıştır. Erken term bebeklerde rehospitalizasyon daha yüksek oranda saptanmıştır. En sık yatış nedeninin enfeksiyon olduğu ancak fototerapi oranının gruplar arasında anlamlı farklılığa ulaşmadığı belirlendi. Tüm annelerin bebeklerini sadece emzirmeleri ve gruplar arasında fark görülmemesini, hastanemizde
verilen emzirme eğitim ve desteğinin yeterliliğine bağlamaktayız. Aynı grubun emzirme
oranlarını ilerleyen aylarda takip etmeyi planlamaktayız.
Anahtar Kelimeler: erken term, neonatal morbidite, hastaneye yeniden başvuru, anne sütü
Danışman: Prof. Dr. Hülya Selva Bilgen, Neonatoloji ABD
İletişim:
Utku Demirkaya utkudemirkaya@windowslive.com
MP-308
MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE
TAKİPLİ BEHÇET HASTALARINDA ATOPİ
Abul A., Çiftçi İ., Karaaslan K., Köse A., Şimşek L.
Giriş: Yardımcı T hücreleri (T helper cells) gösterdikleri etkiler ve ürettikleri sitokinler bakımından Th1 ve Th2 olmak üzere iki gruba ayrılır. Yapılan çeşitli araştırmalarda Th2-aracılı
hastalıkların prevalansının Th1-aracılı hastalıklarda daha düşük olabileceği saptanmıştır.Bu
çalışmada Th2-aracılı olan atopi ve atopik hastalıkların, Th1 aracılığıyla seyreden Behçet hastalığındaki prevalansı araştırılmıştır. Romatolojik hastalıkların bu düşüşte etkisi olabileceği
düşünülerek sağlıklı bireylerin yanı sıra skleroderma hastaları da kontrol grubuna katılmıştır.
Yöntem: Kesitsel tarzdaki çalışmada; Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde takipli Behçet ve Skleroderma hastaları ile randomize olarak seçilen sağlıklı bireylere ECRHS II (The European Community Respiratory Health Survey II) Tarama Testi uygulandı. Bu testte noninfeksiyoz rinit, atopik dermatit, egzema ve astım semptomları ile ailede
atopi öyküsü sorgulandı. Toplanan veriler SPSS 17® programında değerlendirildi.
Bulgular: Araştırmamız kapsamında 35 Behçet hastası, 21 Skleroderma hastası, 44 sağlıklı
kontrol grubu olmak üzere 100 kişiye anket uygulanmıştır. Katılımcıların %69’u kadın %31’i
erkektir. Behçet, Skleroderma hastaları ve sağlıklı kontrollerde sırasıyla; astım ve benzeri şikayetler %2.9, %33.3, %6.9; noninfeksiyöz rinit %17. 1,%23.8, %27.3; egzema %17.1, %28.6,
%20.5; sıklıkta görülmektedir. Birinci dereceden yakınlarında alerjik şikayetler bulunan bireylerden; herhangi bir alerjik şikayeti olanların sıklığı Behçet hastalarında %40.0, Skleroderma
hastalarında %50.0, sağlıklı kontrol grubunda ise %53.6’dır.
Sonuç: Çalışmamızda, romatolojik hastalıklardan otoinflamatuar patogenezli Behçet hastalarında atopinin ve atopik hastalıkların prevalansı, otoimmün patogenezli bir başka romatolojik hastalık olan Sklerodermadan ve sağlıklı kontrol grubundan düşük bulunmuştur. Buna
Behçet hastalığındaki Th1 baskınlığının atopi oluşumuna sebep olan Th2’leri baskılamasının
sebep olduğu düşünülebilir.

%37,5’inde depresyon tespit edildi. Kadınlarda (Pearson: 0,027), Romatoid Artiriti olan hastalarda (Pearson:0,009) ve kas veya iskelet sistemi ile ilgili cerrahi geçiren hastalarda (Pearson:0,027) anksiyete anlamlı olarak bulunmuştur. Klostrofobisi olanlarda (Pearson:0,44) ve
herhangi bir cerrahi operasyon geçirmemiş olanlarda (Pearson:0,011) depresyon anlamlı
olarak bulunmuştur.
Sonuç: MR ve BT’nin anksiyete ve depresyon düzeylerini etkilediğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, anksiyete, depresyon, Hastane Anksiyete ve Depresyon Testi.
Danışman: Prof. Dr. Davut Tüney, Radyoloji ABD
İletişim:
Selman Birkan ÖZER, birkanozer@gmail.com
MP-310
BESLENME YÖNTEMLERİNE GÖRE SÜT ÇOCUKLARININ BÜYÜME
ÖZELLİKLERİ
Yazıcı S., Şafak İ.N., Turan E., Avcı R.N., Başar F.
Giriş: Dünya Sağlık Örgütü 6 ay sadece anne sütüyle beslemeyi önermektedir. Altı aya kadar
anne sütü bebeğin bütün ihtiyacını karşılamaktadır. Mamayla beslenen bebeklere kıyasla
anne sütüyle beslenen bebeklerde obesite ve diğer sağlık sorunlarının gelişme riski daha
düşük saptanmıştır.
Yöntem: Çalışmada Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı İzlem polikliniğinde ilk 6 ayını doldurmuş sağlıklı bebeklerin dosyaları incelendi. Postnatal
6 aylık dönemde büyüme hızının prenatal (annenin gebelik öncesi VKİ, gebelikde aldığı kilo,
önceki gebelik sayısı) ve postnatal (cinsiyet, beslenme şekli, sosyoekonomik durum, aile tipi,
akrabalık ilişkisi) faktörlerle ilişkisi SPSS 20 ile analiz edildi.
Bulgular: Araştırmada bebeklerin 66’sı erkek (%44), 84’ü kız (%56) idi. Anneler vücut kitle
indeksine göre; %0,9’u zayıf, %12,4’ü normal, %42,5’i kilolu ve %44,2’si obez olarak değerlendirildi. Bebeklerin 82’sinin (%54,7) 6 ay sadece anne sütü, 28’inin (%18,7) 5 ay sadece anne
sütü, 23’ünün (%15,3) 4 ay sadece anne sütü aldığı, 17 bebeğin ise (%11,3) doğumdan itibaren anne sütü ve mama ile karışık beslendiği görüldü. Altıncı aydaki kilo z-skorlarına göre,
bebeklerin beslenme durumu karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Sadece anne sütü alan bebeklerin %47,7’si normal, %43,2‘si muhtemel kilolu; 5 ay sadece anne sütü alan bebeklerin %30,8‘i normal, %61,5’i muhtemel kilolu, baştan anne sütü
ve mama alan bebeklerin %37,5’i normal ,%37,5’i muhtemel kilolu, %25’i kilolu idi. Ailelerin
sosyoekonomik durumu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı değerlendirme hesaplanmasına
göre 105’i (%77,8) orta düzey, 23‘ü (%17) üst düzey, 7‘si (%5,2) alt düzey sosyoekonomik durumda olarak sınıflandırıldı. Bebeklerin 6.ay kilolarında sosyoekonomik düzey sınıflamasına
göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı.
Sonuç: Süt çocuklarının büyüme özellikleri beslenme durumlarına göre karşılaştırıldığında;
ilk 6 ayda sadece anne sütü aldığı süre arttıkça, bebeklerin çoğunun normal kiloda olduğu
gözlendi. Bu süre düştükçe kilolu bebek sayısının da arttığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Behçet, Skleroderma, Atopi

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, sosyoekonomik durum, z-skor

Danışman: Prof. Dr. Pamir Atagündüz, Romatoloji BD
İletişim:
İrem Çiftçi, iremcftci@yahoo.com.tr

Danışman: Doç. Dr. Perran Boran, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti
İletişim:
Sevde Yazıcı, sevdeyazici@windowslive.com

MP-309
MR VE BT GÖRÜNTÜLEME ÖNCESİ HASTALARIN ANKSİYETE VE
DEPRESYON DURUMLARI
Taş Ç. S. R., Özer S. B., Ortaç M., Gündoğdu V., Morgül Ç.
Giriş: MR ve BT görüntüleme işlemleri tıpta sıkça kullanılmaktadır. Bu işlemden geçecek
hastaların işlem öncesinde anksiyete ya da depresyon yaşayıp yaşamadığını; yaş, cinsiyet,
eğitim durumu, daha önce yapılan işlem sayısı gibi parametrelerin aksiyete ve depresyona
etkisini belirlemek.
Yöntem: Araştırma 4–8 Mart 2013 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmıştır. Hastaların demografik bilgileri alındıktan
sonra görüntüleme işlemi öncesinde Hasta Anksiyete ve Depresyon (HAD) testi uygulanmıştır. HAD testinde anksiyete için 10, depresyon için 7 kesme değeri olarak belirlenmiş ve veriler uygun yöntemlerle incelenmiştir.
Bulgular: Araştırmaya 91 kadın, 109 erkek (n=200) kişi katıldı. %23,5’inde anksiyete,
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MP-311
EKİM 2010-ŞUBAT 2013 TARİHLERİ ARASINDA MÜPEAH’A
BAŞVURAN YENİ TANI VEYA ÖNCEDEN TANI ALMIŞ HEPATOSELÜLER
KARSİNOMLU HASTALARIN SAĞKALIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN
ARAŞTIRILMASI
Yıldırım S., Tıkıroğlu H., Çekin B., Eroğlu B., Işık H.
Giriş: Hepatoselüler karsinom(HSK) dünyada kanserle ilişkili ölümler arasında 3. sıradadır.
Erken teşhisle tedavisi mümkündür. Ünitemizde HSK tedavisinde; karaciğer nakli dahil lokal
tedaviler ve kemoterapi uygulanmaktadır. Ancak ülkemizde farklı evre ve etiyolojilerdeki
HSK sağkalımı iyi bilinmemektedir. Çalışmamızda hastanemizdeki sağkalım, buna etki eden
faktörler araştırılmıştır.
Yöntem: Ekim 2010-Şubat 2013 tarihleri arasında, MUEAH’ne yeni tanı veya önceden alınmış
HSK tanısıyla başvuranların klinik, demografik, etiyolojik, biyokimyasal, radyolojik verileri,
poliklinik kayıtları veritabanından toplanmıştır. Tanı tarihinden itibaren sağkalım nüfus kayıtlarından taranmıştır. HSK evrelemeside BCLC sınıflaması, siroz ağırlığını değerlendirmede
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CHILD, MELD derecelendirmeleri kullanılmıştır. Araştırma retrospektif dosya tarama çalışmasıdır. Sağkalım olasılıklarını hesaplamak için Kaplan-Meier yöntemi kullanılmıştır. Sağkalıma
etki eden faktörleri belirlemek üzere; kategorik değişkenler için Log-Rank testi, sürekli değişkenler için tek değişkenli Cox regresyon analizi kullanılmıştır.

MP-313

Bulgular: Çalışmaya 64 hasta (46 erkek, 18 kadın; medyan yaş: 64.5 (43-81) yıl) alınmıştır. Biri
hariç tamamında siroz saptanmıştır. Etiyoloji, hastaların 35’inde HBV, 19’unda HCV, kalanında
diğer sebeplerdi (HBV+HDV, alkol, kriptojenik). Ancak etyolojinin sağkalımda farklılık oluşturmadığı izlendi. Hastaların çoğunluğu başlangıç dönemi sirozluydu (%64 CHILD-A). Sağkalım ortalama süresi 23.5+4.7 aydır. Alfa-fetoprotein düzeyi yüksek (>300 IU/mL) olanlarda
düşük olanlara kıyasla sağkalım olasılığı anlamlı düşüktür (p=0.04). Cinsiyet, sigara, alkol
kullanımıyla sağkalım olasılığı bakımından farklılık bulunmamıştır. MELD skoru için yapılan
tek değişkenli Cox Regresyon analizi sonucuna göre Exp(B) yani hazard oranı 1.097 (1.0191.180) bulunduğundan sağkalım üzerine etkisi olmadığı söylenebilir. BCLC-D evresindeki
hastalarda sağkalım olasılığı daha düşük evredekilere kıyasla anlamlı düşük bulunmuştur
(p<0.0001). HSK’ya özgü palyatif (radyofrekans ablasyon, kemoembolizasyon) yada küratif
tedavi (rezeksiyon, nakil, kemoterapi) alanlarla sadece semptomatik takipte kalanlara kıyasla
sağkalım olasılığı anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.001). Genel sağkalım olasılıkları tanıdan
sonra 6. ayda % 65, 1. yılda %53, 2. yılda %38 olarak bulunmuştur.

Uzal E., Artış A.B., Sağıroğlu S., Topbaş U.

Sonuç: Hastanemize HSK ile başvuranların çoğu başlangıç dönemi siroz hastasıdır. HSK’ya
yönelik tedavi verilmeksizin semptomatik takip yapılanlarda, palyatif veya küratif tedavi
verilenlere kıyasla sağkalım anlamlı düşüktür. Bu, hastanemizde erken teşhis ve tedaviyle
sağkalımda ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.
Anahtar Kelimeler: hepatoselüler karsinom, sağkalım, etyoloji
Danışman: Doç.Dr. Deniz Güney Duman, Gastroenteroloji ABD
İletişim:
Berire Çekin, berikus89@hotmail.com
MP-312

EVDE BAKIM HİZMETİ GÖREN 0-19 YAŞ ARASI BİREYLERİN
BAĞIŞIKLIK DURUMLARININ İNCELENMESİ
Giriş: Doğuştan veya sonradan edinilmiş bir hastalık/durum nedeni ile eve bağımlı olan çocuklarda aşılanma oranının yaşıtlarına göre daha düşük olduğu; gerek ülkemizde, gerekse
yurt dışında pek çok çalışma ile gösterilmiştir.
Yöntem: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi ve Pendik Devlet Hastanesi’nde evde bakım hizmetine kabul edilmiş olan 0-19 yaş arası tüm bireylerin bakımı ile
sorumlu kişilere telefon aracılığıyla ulaşılmış ve önceden hazırlanmış bir soru formu yöneltilmiştir. Bu soru formu kapsamında bireyin aşılanma durumu, bağımlılık durumu, genel sağlık
durumu ve bakım verenin sosyodemografik özellikleri ile ilgili sorular sorulmuştur.
Bulgular: Toplam 44 hastadan 41’ine (%93.1) ulaşıldı, 36 (%81.8) kişi çalışmaya katılmayı
kabul etti. Katılımcıların 15’ini (%41,7) erkek katılımcılar oluşturdu. Uygulanan Modifiye Barthel İndeksi sonucu 30 hastanın (%86,1) tam bağımlı olduğu görüldü. Hastaların 35’i (%97,2)
kayıtlı oldukları aile hekimini tanıdığını, 15’i (%41,7) aile hekimi tarafından evlerinde ziyaret
edildiklerini söyledi. Hastaların 20’sinin (%55.5) aile hekimine kayıtlı olduğu halde eksik aşısı
olduğu ortaya çıkarken, bu hastaların 5’inin (%13,9) daha önce hiç aşı olmadığı öğrenildi. Aşı
kartı olanların 15’i (%62.5) aşılarının tam olduğu söyledi.
Sonuç: Evde bakım hizmeti gören 0-19 yaş arası bireylerin aşılanma durumlarının düşük
düzeyde olduğu öğrenildi. Buna muhtemel sebebin okula gitmemeleri, hastane ve aile hekimi hizmetlerini tam olarak bilmemeleri ve bu hizmetlerden yeteri kadar yararlanamamaları
olduğu düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: evde bakım, aşılanma
Danışman: Doç. Dr. Serap Çifçili, Aile Hekimliği ABD
İletişim:
Ender Uzal, enderuzal@gmail.com
MP-314

GENEL İLE BİRLİKTE EPİDURAL ANESTEZİ SONRASI HASTALARIN
KOGNİTİF FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bağran G., Erdoğan B.Ö., Gündoğan A., Özkan S.N.
Giriş: Genel anestezi (GA) organizmanın duyu, bilinç, refleks ve motor fonksiyonlarının reversibl olarak baskılanmasıdır. Anestetiklerin tüm sistemler üzerine etkileri olmakla beraber asıl
etkileri sinir sistemindedir. Bu da üst beyin faaliyetleri olan kognitif fonksiyonların anestezi
sonrası değişen derecelerde etkilenmesine neden olur. Epidural anestezi (EA) özellikle genel cerrahi operasyonlarında GA’ya ek olarak kullanıldığında peroperatuar genel anestezik
kullanımını azalttığı gibi, postoperatif analjezi kalitesini de iyileştirir. Çalışmamızın amacı EA
varlığında ve yokluğunda GA’nın kognitif fonksiyonlara etkisinin araştırılmasıdır.
Yöntem: Etik kurula başvurulduktan sonra EA uygulanan ve uygulanmayan olarak rastgele
iki gruba ayrılan hastalarda GA’nın kognitif fonksiyonlar üzerindeki etkisini değerlendirmek
amacıyla Şubat-Nisan 2013 tarihleri arasında M.Ü.P.E.A.H Genel Cerrahi Servisinde operasyona alınan; 18-75 yaş aralığında, okuma-yazma bilen, GA alıp operasyonu en az 2 saat sürecek
olan, hastanede en az 4 gün yatacak olan hastalara Standardize Mini Mental Test (SMMT)
operasyon öncesinde yüz yüze uygulandı, bu test sonucu normal olanlara operasyonları sonrası 2.günde Mini Cognitive Test (MCT) ve Digit Span Test (DST), 4. günde de SMMT, MCT ve
DST uygulandı. İstatiksel değerlendirmeler Ki-Kare ve Paired-Samples “t” testleri ve Bonferoni
düzeltmesiyle yapıldı. p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Epidural uygulanan ve uygulanmayan grupların her birine 10 hasta dahil edildi.
Çalışma sırasında dahil edilmesi planlanıp SMMT testi yapılan 17 hasta çalışma dışında bırakıldı. Her iki grupta preoperatif ve postoperatif 4. gün SMMT değerleri arasında anlamlı bir
fark saptanmadı (p>0.05). EA uygulanmayan gruptaki 2. gün MCT ve DST sonuçları 4. güne
göre düşük(p<0,05) ve aynı grupta 2. gün DST sonuçları diğer gruba göre yine düşük bulundu (p<0,05). EA uygulanan grupta ise 2. ve 4.gün test sonuçları benzerdi (p>0.05).
Sonuç: EA’yla birlikte veya EA olmadan uygulanan GA sırasında hastaların kognitif fonksiyonlarındaki postoperatif değişmenin epidural anestezi uygulanan grupta diğerine göre
daha az olduğu sonucuna varıldı. Sınırlı sayıda hastada varılan bu sonucun daha kuvvetle
ortaya konabilmesi için araştırmamız devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: genel anestezi, kognitif fonksiyon, mental test
Danışman: Prof. Dr. Hilmi Ömer Ayanoğlu, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD,
Uzm. Dr. Mustafa Kemal Arslantaş, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
İletişim:
Ayşegül Gündoğan, gundoganaysegul@gmail.com

BEDENSEL ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN SORUNLARLA
BAŞA ÇIKMA TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ-COPE
Arslan İ., İpek A., Sarcan Y.E., Şaşı E.
Giriş: Engelli çocuğu olan ebeveynler engelliliğe neden olan hastalığın olumsuz etkileriyle baş etmeye çalışır. Bu durum çoğu kez bakımı üstlenen kişinin bedensel ve ruhsal sağlık
durumunu bozar. Bakımdan sorumlu ebeveyn, bu zorluklarla mücadele sürecinde birtakım
başa çıkma tutumları geliştirir.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, engelli çocuğu olan ebeveynlerin, engeli oluşturan
hastalığın neden olduğu yaşamsal zorluklarla başa çıkma tutumlarını araştırmak amacıyla,
15.03-28.04.2013 tarihleri arasında, MÜTF Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniklerinde izlenmekte olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden bedensel engelli çocukların
ebeveynleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada sosyodemografik verileri sorgulayan ve araştırmacılarca geliştirilmiş olan bir anket formunun yanısıra, Türkçe güvenilirlik çalışması olan
“Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (COPE)” kullanılmıştır.
Bulgular: Toplam 90 katılımcının yaş ortalaması 34.4±7,3 (min:21 max:65); %71,1 kadın; eğitim durumu %65,9 ilköğretim ve altı; %60,0’ı ev hanımı idi. Araştırmaya alınan çocukların
%14,4’ü serebral palsi, %12,2’si spina bifida, %5,6’sı Down Sendromu tanısıyla izlenmekteydi. Ebeveynlerin %55,2’si çocuğu ile 24 saat, %6,9’u 10 saatten fazla, %26,4’ü 10 saatten az,
%11,5’i uyumadığı zamanlarda ilgilendiğini ifade etti. Ebeveynlerin %30,9’u sorun yaşamadığını belirtirken, bakımla ilgili en zorlandıkları konuların yemek yedirme (%16,6) ve bedensel
hareket gerektiren işleri yaptırmayla ilgili olduğu saptandı (%13,1). COPE’a göre ebeveynlerin sorunlarla başa çıkma mekanizmalarının başında “dini yöntemler” (14,9±1,9), “pozitif
yeniden yorumlama ve gelişme” (14,1±1,9), “aktif başa çıkma” (13,6±2,3) geliyordu. En az
başvurulan yöntem “madde kullanımı” (4,9±2,2) ve “davranışsal olarak boş verme” (6,9±3,2)
idi. Madde kullanımının bir yöntem olarak ifade edilmesi yaşla bağıntılı bulundu. Kadınlar
“sosyal destek mekanizmasını” daha fazla bildirdi (p=0,011). İç tutarlılık Pearson korelasyon
analizi ile değerlendirildi. Cronbach alfa 0,89 olarak saptandı.
Sonuç: Ebeveynlerin başa çıkma mekanizmalarını bilmek, konuyla ilgili hekimlerin bireylere destek verebilecekleri alanları gösterme açısından önemlidir. Bu alanda kalitatif özellikte
araştırmaların yanı sıra bu araştırmadakine benzer kantitatif araştırmalara da gereksinim vardır. COPE ölçeğinin engelli çocuğu olan ebeveynlerde sorunlarla baş etme mekanizmalarını
değerlendirmek üzere kullanılabilecek bir araç olduğu düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: ebeveyn, engelli, COPE
Danışman: Doç. Dr. Arzu Uzuner, Aile Hekimliği ABD
İletişim:
İshak Arslan, arslan.ishak34@gmail.com
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MP-315
MEME KARSİNOMUNDA BEVACİZUMAB İLE KOMBİN EDİLEN
İMATİNİB MESYLATE, ERLOTİNİB VE GEMCİTABİNE İSİMLİ
ANTİANJİYOGENİK İLAÇLARIN SIÇANLARDA KORNEAL
ANJİYOGENEZE ETKİSİ
Aksoy S., Çakan Y., Ünal S., Yalçın M.
Giriş: Meme kanseri; süt üreten, kanallarla iletişim kuran süt bezlerinden oluşan meme dokusundan orijin alır ve orijinlerine göre ikiye ayrılır. Bunlar duktal ve lobular adenokarsinomdur. Meme kanserlerinin çoğunluğu duktal tiptedir. 2004-2008 yılları arasında tanı konulan
tüm meme kanseri vakalarının %83ü duktal tiplidir. ABD’de yılda 184.000 yeni meme kanseri
kaydedilip akciğer kanserinden sonra tüm kanser ölümleri arasında %18 ile ikinci ölüm nedenidir. Meme karsinomunda korneal anjiyogenez modeli, cerrahi komplikasyonların önüne
geçmeyi, genel hasta memnuniyetini arttırmayı, öncelikli olarak ilaçla tedaviye yönelmeyi ve
söz konusu ilaçların temel tedaviye katkısını göstermeyi amaçlayan bir projedir.
Yöntem: Mevcut olan kan damarlarından yeni damar oluşmasına anjiyogenez denir. Anjiyogenez, insan vücudunda fizyolojik olabildiği gibi patolojik de olabilen; büyüme faktörleri, sitokinler, reseptörlerinin ve temelde endotel hücrelerinin rol oynadığı bir olaydır. Anjiyogenez, hipoksi ve enflamasyon uyarısı sonucu aktivatör faktörlerin artması ve inhibitör
faktörlerin azalması ile başlamaktadır. Yürütülen araştırmanın ilk adımı, kornea epitelyum
katmanının altına ilgili bileşiklerin bulunduğu bir paket insersiyo edilişidir. Çeşitli materyallerle, anjiyogenik bileşikleri içeren hücreler sabitlenir. İlaçlara verilen vasküler cevap, stereo
mikroskop kullanılarak gözlemlenir. Bu çalışmada, korneal anjiyogenez modeliyle meme
karsinom dokularında Bevacizumab ile İmatinib, Erlotinib ve Gemcitabine kombinlerinin tümörün anjiyogenezine etkisi araştırılmaktadır. Bu sayede anjiyogenik aktivitesi yüksek olan
meme karsinomlarında anjiyogenezi düşürebilecek ve böylece tümörün büyümesini ve yayılmasını engelleyecek tedavi metodlarını geliştirmek için adımlar atılacaktır.
Bulgular: Bevacizumab’ın tek başına sistemik uygulanması kan damarı büyümesini inhibe
etmiştir. 28 günlük deney süresi sonucunda 24 sıçanın 2sinde korneal enfeksiyon nedeniyle
anjiyogenez gözlemlenememiştir. Geri kalan 22 sıçanda Bevacizumab ın söz konusu ilaçlarla
kombin tedavilerinde azalmış korneal neovaskülarizasyon gözlemlenmiştir. (p<0.001)
Sonuç: Bevacizumab ile kombinleri yapılan İmatinib, Erlotinib ve Gemcitabine isimli antianjiyogenik ilaçların anjiyogenezi belirli ölçülerde inhibe ettiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: anjiyogenez, meme kanseri
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yaşar Bayri, Beyin ve Sinir Cerrahisi
İletişim:
Sinem Ünal, unal.sinem23@hotmail.com
MP-316
KANSER HASTALARININ TEDAVİYE BAĞLI YAN ETKİ, BESLENME VE
FİZİK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bayram D., Ede G., Meral B., Narter S., Sepin B.
Giriş: Kanser hastalarındaki malnütrisyon insidansı %40-80 arasında değişim göstermektedir. Malnütrisyon ve tedavinin yan etkileri, hastaların fiziksel aktivite düzeyleriyle ve hayat
kaliteleriyle bire bir ilişki göstermektedir.
Yöntem: Araştırma Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 18 yaş üzerinde
çalışmaya katılmayı kabul eden 125 hastayla yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilmiştir.
Soru formu hazırlanırken “American Dietetic Association”ın kanser hastalarında beslenme ve
fizik aktivite değerlendirilmesine yönelik geliştirdiği standart formdan yararlanılmıştır. Veriler SPSS İstatistik programında değerlendirilmiş, değişkenler arasındaki ilşkiler ki-kare ile
analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan 56 erkek (%44.8), 69 kadın (%55.2), %49.6’sı ilköğretim,
%36.0’ı lise, %5.6’sı üniversite mezunu iken % 8.8’inin okuma yazması yoktu. Katılımcıların %25.6’sı meme kanseri, %17,6’sı kolon kanseri, %15,2’si akciğer kanseri tanısı almıştı.
Alınan tedavi dağılımı incelendiğinde hastaların %44.0’ı cerrahi ve kemoterapi, %32.8’i
yalnızca kemoterapi, %16.8’i ise cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi almıştır. Hastaların 61’i (%48.8) tedavi süresince besin tüketimlerinde azalma olduğunu belirtirken, 47’si
(%37.6) değişme olmadığını, kalan 17 kişi (%13.6) ise artış olduğunu söylemiştir. Hastaların
sadece %9.6’sı tüm günü yatarak geçirdiğini, %36.8’i ise fiziksel aktivitelerinde bir değişiklik olmadığını belirtmiştir. Tedaviye bağlı yan etkiler incelendiğinde, hastaların %58.4’ü
bulantı, %37.6’sı kusma, %38.4’ü kabızlık, %13.6’sı ishal, %48.8’i ağızda garip tat veya tat
alamama şikayetinde bulunmuştur. Meme kanseri olan hastaların %68.8’i, kolon kanseri
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olan hastaların %63.6’sı bulantı şikayetinde bulunmuştur. Kanser türü ile bulantı şikayeti
arasındaki fark anlamlıdır (p<0.05). Akciğer kanseri olan hastaların %84.2’si ağızda garip tat
veya tat alamama şikayetleri olmadığını belirtmiştir. Kanser türü ile tat değişikliği şikayeti
arasındaki fark anlamlıdır (p<0.05).
Sonuç: Kanser hastalarında tedavi süresince yaşanan en önemli problem besin tüketiminde
azalmadır ve tedaviye bağlı olarak gelişen bulantı ve tat değişikliği gibi yan etkiler kanser
türüne göre değişimler göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kanser, Kemoterapi, Radyoterapi, Beslenme, Fiziksel aktivite
Danışman: Doç. Dr. Özlem Sarıkaya, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Selin Narter, selinnn_narter@hotmail.com
MP-317
ANNE SÜTÜ ALMA VE AĞIZ ALIŞKANLIKLARININ BİR TOPLUM
ÖRNEKLEMİNDE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
(DEHB) OLAN ÇOCUKLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
Ayhan B., Bölükbaşı B. F., Atasever T., Çulpan Y., Baylan H. M.
Giriş: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk çağında %3-5 oranında
görülenen yaygın psikiyatrik bozukluklardandır. Bu bozukluğun en önemli belirtileri dikkat
eksikliği, hiperaktivite ve dürtüselliktir. Bu araştırmayı yapmaktaki amaç; önceden DEHBli
hastalarda yapılmış olan anne sütü alma, ağız alışkanlıkları ve bunun dentofasyal gelişimle
ilişkisi araştırmasına kontrol grubu oluşturmaktır.
Yöntem: Çalışmanın evreni İstanbul’daki Gündoğdu, Güngören ve Yılmaz Soyak ilköğretim
Okulları’ndaki 4. sınıf öğrenci velileri ve sınıf öğretmenleridir. Toplamda 400 anket dağıtılmış
olup 183 tane geri dönüş yapılmıştır. Anketler toplamda 119 kesitsel sorudan oluşmaktadır; Conners Aile Değerlendirme Formu (48 soru), Conners Öğretmen Formu (28 soru), Ağız
Alışkanlıkları Anketi (15 ana soru ve alt başlıkları). Veriler klinik DEHB veritabanı ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Anne sütü alımı, kontol grubunda %96 iken DEHBli hastaların %94.5’tir (p>0.05).
Parmak emme davranışı, kontrol grubunun %8’inde görülürken DEHBli hastaların %12.5’inde
görülmektedir (p>0.05). El tırnaklarını yeme davranışı, kontrol grubunun %22.2’sinde görülürken DEHBli hastaların %48’inde görülmektedir (p<0.05). Tırnak eti yeme davranışı, kontrol grubunun %13.1’inde görülürken DEHBli hastaların %26’sında görülmektedir (p<0.05).
Diş gıcırdatma davranışı, kontrol gurubunun %15.4’ünde görülürken DEHBli hastaların
%30.5’inde görülmektedir (p<0.05). Kalem ısırma davranışı, kontrol grubunun %21’inde
görülürken DEHBli hastaların %51’inde görülmektedir (p<0.05). Horlama davranışı, kontrol
gurubunun %13.7’sinde görülürken DEHBli hastaların %30’unda görülmektedir (p<0.05).
Diş dizilim düzeltme tedavi önerisi, kontrol grubunun %15.4’ünde mevcut iken DEHBli hasta
ların %14.5’inde mevcuttur.
Sonuç: Kontrol grubu ve DEHBli hastalar karşılaştırıldığında el tırnaklarını yeme, tırnak eti
yeme, diş gıcırdatma, kalem ısırma ve horlama davranışları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Anne sütü alma, parmak emme davranışı ve dentofasyal gelişim arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: DEHB, Ağız alışkanlıkları, Anne sütü
Danışman: Doç. Dr. Osman Sabuncuoğlu, Çocuk Psikiyatrisi ABD
İletişim:
Başak Fatma Bölükbaşı, basakbolukbasi_91@hotmail.com
MP-318
NUCLEUS PEDUNCULOPONTİNUS TEGMENTİ’DE NÖROKİMYASAL
ÖZELLİKLERİN GELİŞİMSEL OLARAK İNCELENMESİ
Aslan B., Çetinkaya M.Z., Kocaöz H., Özyılmaz S., Ütük B.
Giriş: Nucleus Pedunculopontinus Tegmenti (PPN) kaudal tegmentum yerleşimli, sınırları
belirsiz bir beyin sapı nükleusudur. Lokomotor hareketlerin oluşumunda ve kontrolünde
rol oynaması yanı sıra uyku uyanıklık, davranış, öğrenme, dikkatle de ilişkilendirilmiş olması sebebiyle son dönemlerde PPN ile yapılan çalışmalara ilgi artmıştır. Nöron yoğunluğuna
göre anatomik olarak iki alt gruba; pars compacta (PPNc) ve pars dissipatus (PPNd) ayrılır. Bu
nükleus içinde kolinerjik, glutamaterjik, dopaminerjik, noradrenerjik ve GABAerjik nöronlar
tanımlanmıştır. Çalışmamızın amacı PPN’de GABAerjik ve glutamaterjik nöronlar tarafından
sentezlenen ve bir işaretleyici görevi gören kalsiyum bağlayıcı proteinlerden olan kalbindinin gelişimsel süreçteki değişiminin incelenmesidir.
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Yöntem: Marmara Üniversitesi deney hayvanları araştırma ve uygulama merkezinden temin
edilen wistar sıçanlar doğumlarının 14-21 günleri arasında alınarak %4’lük paraformaldehit
ile transkardiyakperfüze edilip, beyinleri çıkarılmıştır. 1 gecelik postfiksasyon sonrasında
%30 luksükrozsolusyonu içerisinde saklanmıştır. 40 um’luk kesitler mikrotom kullanılarak
alınmış ve free-floating kesitlere immunohistokimyasal boyamalar uygulanmıştır. Çalışmamızda her bir hayvan grubu için dörder tane olmak üzere toplam 32 sıçan kullanılmıştır.
Bulgular: Calbindin GABAerjik ve glutamaterjik nöronlar tarafından eksprese edilir. PPN’deki
kalbindin pozitif nöronların yeri ve sayısı 14-21 günlük sıçanlarda değerlendirilmiştir. Ortalama nöron sayıları şu şekilde bulunmuştur; 14 günlük hayvanlarda 62, 15 günlüklerde 122, 16
günlüklerde 167, 17 günlüklerde 184, 18 günlüklerde 396, 19 günlüklerde 242, 20 günlüklerde 225 ve 21 günlüklerde 216.
Sonuç: Bu çalışma belirtilen zaman aralığında PPN’de kritik değişiklikler olduğunu göstermiştir. Bu bulgular önceki çalışmaların sonuçlarını desteklemektedir. GABAerjik nöronların
sayısındaki değişim ile REM uykusu arasında ilişki olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pedunculopontine nucleus, PPT, calbindin, GABA
Grup:
İletişim:

D-4
Bülent Aslan, aslann_bulent@hotmail.com

MP-319
KEMOTERAPİDE ANTİ-EMETİK İLAÇLARIN KULLANIMI VE
ETKİNLİKLERİ
Slocum A., Shabura A., Auwal N., Doudene D.
Giriş: Kemoterapi kanserin bir veya daha fazla sitotoksik antineoplastik ilaçla tedavi edilmesidir. Kemoterapötik ajanların yan etkilerin başında bulantı ve kusma gelmektedir. 1990’lı
yıllardan bu yana hastaların semptomlarını gideren ve yaşam kalitelerini arttıran etkili anti–
emetik ilaçlar geliştirilmiştir. Anti–emetik ilaçlar sayesinde hastaya ciddi rahatsızlık veren
bulantı ve kusma semptomlarının giderilmesi, hastanın yaşam kalitesini ve tedavi tolerabilitesini arttırarak daha iyi tedavi sonuçlarının alınmasını sağlamaktadır.

MP-320
MİYELODİSPLAZİYE BAĞLI NÖROJENİK MESANELİ ÇOCUK SAHİBİ
EBEVEYNLERİN AİLE İÇİ İLİŞKİ VE BİREYSEL PSİKOLOJİK DURUM
ANALİZİ
Albayrak V., Hemetoğlu R., Abiyev E., Bilen S. E., Bayraktar M.
Giriş: Miyelodisplaziye bağlı nörojenik mesane işlev bozukluğu, idrar kaçırmadan kronik
böbrek yetmezliğine uzanan bir yelpazede yaşam kalitesini bozan ve yaşamı tehdit eden
kronik bir süreçtir. Eşlik eden nörolojik, ortopedik ve gastroenterolojik sorunlar tabloyu daha
da ağırlaştırabilmektedir. Ömür boyu tıbbi tedaviyi ve izlemi gerektiren ve oluşan nörolojik
hasarın düzeltilemediği bu durum etkilenen çocukların ebeveynleri için de büyük ve sürekli
bir stres kaynağıdır. Ancak, miyelodisplazili çocukların ebeveynleri üzerinde yapılmış etkilenme düzeylerini ölçen bir çalışma yoktur. Çalışmamızın amacı miyelodisplazili çocukların
evebeynlerinin ya da devamlı bakımından sorumlu kişilerin psikolojik etkilenme düzeylerini
saptamaktır.
Yöntem: Etik Kurul onayını takiben, Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı’na başvuran veya izlemde olan miyelodisplazili çocukların aile bireylerine veya
hastanın bakımıyla ilgilenenlere uygulandı. Değerlendirme sürecinde spina bifidalı hastalar
nöroürolojik etkilenme durumlarına göre alt gruplara ayrılarak incelendi. Beck Depresyon
Envanteri, Çiftler Uyum Ölçeği, STAI Form Tx-1 ve STAI Form Tx2 uygulandı. Yapılan anket 22
çoktan seçmeli ve 72 likert tipli sorudan oluşmuştu. Bilgilendirilmiş onam fromunu imzalayan 54 kişi çalışmaya katıldı. Bütün veriler SPSS 16.0 ve Microsoft Excel 2010 programlarıyla
analiz edildi.
Bulgular: Beck Depresyon Envanterine göre araştırmaya katılan aile bireylerinin %44,4’ü
normal psikolojik duruma sahipken, %22,2’si hafif düzeyde, %14,8’i orta düzeyde, %18,5’i ise
şiddetli depresif belirtiler göstermektedir (Beck Depresyon Envanteri min:0 max:43, ort±SD:
14,24±12,58). STAI durumluk kaygı ölçeği için min:20 max:64, ort±SD:40,74±11,67 bulunmuştur. STAI sürekli kaygı ölçeği için min:25 max:73 ort±SD:42,57±10,81 bulunmuştur. Çiftler
uyum ölçeğinde en yüksek uyum oranı dini konularda olduğu bulunmuştur; %83,3 oranında
her zaman anlaştıkları belirlenmiştir. Kavga sonrasında çiftlerden %79,6’sı evi hiçbir zaman
terk etmemiş, %14,8’i ise kavga sonrası nadiren evi terk etmiştir.

Amaç: SB Marmara Üniversitesi Pendik EAH kemoterapi ünitesinde tedavi gören hastaların bulantı ve kusma semptomlarını, anti–emetik kullanım sıklığını, alınan kemoterapi
ajanının ematojenik etkinliği ile semptomlar arasında korelasyon olup olmadığını tespit
etmek.

Sonuç: Özellikle genç ve orta yaşlı aile bireylerinde depresyon oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Yöntem: Bilgilendirilmiş oluru alınan hastalara çoktan seçmeli 18 sorudan oluşan anketimiz
yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. 147 hasta çalışmaya katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 programında değerlendirilmiştir.

Danışman: Prof. Dr. Tufan Tarcan, Üroloji ABD; Doç. Dr. Volkan Topçuoğlu, Psikiyatri ABD
İletişim:
Volkan Albayrak, albayrak91@yandex.com

Bulgular: Araştırmamıza 80 kadın, 67 erkek hasta katılmıştır. Katılımcıların 25’i Meme,
23’ü Akciğer, 24’ü Kolon, 10’u Mide Kanseri, ve 19’u Lenfoma iken 46’sı diğer kanser türlerindendir. Katılımcıların %83’ü doktorunun kemoterapiye başlamadan önce anti-emetik
ilaç önerdiğini, %66’sı anti-emetik ilaç kullandığını ve %88’i ilacı doktorunun önerdiği
şekilde kullandığını belirtmiştir. Katılımcıların %69’u kemoterapinin bulantı yaptığını, bu
kişilerin %76’sı bulantının ilk 2 gün içinde başladığını, %56’sı başladıktan 1–3 gün sonra
geçtiğini, %25’i ise 5 günden fazla devam ettiğini belirtmiştir. Ematojenik etkinliği düşük
olan Docetaxel tedavisi gören hastaların %53’ü tedavinin bulantı yapmadığını belirtirken,
yüksek ematojenik etkinlik gösteren Cisplatin tedavisi gören hastalarda bu oran sadece
%21’dir.

MP-201

Sonuç: Araştırma sonucunda anti-emetik ilaçların hastaların büyük çoğunluğuna önerildiği ve ilaçların doktor tavsiyesine uygun şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. Kemoterapi
kaynaklı bulantının, hastaların çoğunluğunda kısa bir süre içerisinde başladığı ve anti-emetik tedavi aracılığıyla kısa süreli olduğu tespit edilmiştir. Bulantı ve kusma semptomları ile
kullanılan kemoterapötik ajanın ematojenik etkinliği arasında korelasyon olduğu sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: anti-emetik, kemoterapi, bulantı, kusma
Danışman: Prof. Dr. Fulden Yumuk, Onkoloji
İletişim:
Abdulkadir Slocum, abdulkadirsl@gmail.com

Anahtar Kelimeler: miyelodisplazi, nörojenik mesana, spina bifida, ebeveynlerinin psikolojisi

BİR SİGARA BIRAKMA MERKEZİNİN KISA VADELİ ETKİSİ VE SİGARAYI
BIRAKMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Çalık V., Çetin Ş.E., Doğan B.
Giriş: Sigara içmek madde bağımlılığıdır; tedavi edilmelidir. Kolay temin edilmesi ve kullanımının yasal olması nedeniyle sigara kullanımı özellikle gelişmekte olan ülkelerde gittikçe
yaygınlaşmaktadır. Sigara bağımlılığını etkileyen faktörlerin belirlenmesi sigarayı bıraktırmada önemlidir. Araştırmanın amacı Sigara Bırakma Merkezleri’nin sigarayı bırakmadaki kısa
vadeli etkisini ve kişilerin bırakmasını etkileyen faktörleri belirlemektir.
Yöntem: Araştırma izlem (kohort)’tur. Veriler T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği’ne başvuran 51 hastadan Aralık 2012–
Ocak 2013 arasında anketle toplanmıştır. Nisan 2013’te, ilk görüşmeden üç ay sonra telefonla
izlem yapılmıştır. Bağımlılık düzeyinin belirlenmesinde Türkçe geçerlik/güvenirliği yapılmış
olan ‘Fagerström Bağımlılık Ölçeği’ kullanılmıştır. Veriler SPSS 20.0 programında değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılanların %76,5’i erkek, %23,5’i kadındır. Fagerström Testi’ne göre
%29,4 çok yüksek düzeyde, %21,6 yüksek düzeyde, %17,6 orta düzeyde, %23,5 düşük düzeyde, %7,8 çok düşük düzeyde nikotin bağımlısıdır. Çok yüksek düzeyde nikotin bağımlısı olan
erkekler %28,2, kadınlar %33,3’dür; istatistiksel olarak farklı değildir (p=0,730). Sigaraya başlama nedenlerinde birinci sırada özenti (%60,8), ikinci sırada merak (%31,4), üçüncü sırada
çevre baskısı (%29,4) gelmektedir. Ergenlikte sigaraya başlayanlardan %67,9’u özendiği için
başlamıştır. Bırakmak isteme nedenleri ileride hasta olma korkusu (%70,6), halen hasta olma
(%35,3) ve çevreye iyi örnek olma isteği (%31,4)dir. Günün büyük bölümünü yatakta geçir-
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mesine neden olacak kadar ağır hasta olsa da sigara içtiğini belirtenlerin %80,6’sı ilerde sigaraya bağlı hastalıklara yakalanma korkusundan dolayı sigarayı bırakmayı istiyordu (p=0,022).
İzlemde %24,5’inin sigarayı bıraktığı belirlenmiştir. Düzenli tedavi olanlar %24,5’tir; bunların
%41,7’si, tedaviye düzenli devam etmeyenlerin %18,9’u sigarayı bırakmıştır; arada istatistiksel fark yoktur (p=0,136). Tedaviye düzenli devam etmeyenlerin %73,0’ü neden olarak ilacın
etkisiz olduğunu düşündüğünü söylemiştir.
Sonuç: Çok yüksek bağımlılık oranı kadınlarda ve erkeklerde aynıdır. Katılanların kişisel özelliklerinden çok çevre etkisinin sigaraya başlamada etkili olduğu belirlenmiştir. Katılanların
ileride hastalanmaktan korkmalarına rağmen halen hastalandıkları zaman sigara içmeyi
bırakmadıkları görülmüştür. Önerilen tedavi yönteminin başvuranlar tarafından uygulanma
oranı çok düşüktür ve tedaviye düzenli devam edenler ile etmeyenler arasında bırakma oranları açısından fark yoktur.
Anahtar Kelimeler: sigara,sigara bırakma merkezi,sigara bırakma,sigara bağımlılığı
Danışman: Prof. Dr. Şanda Çalı,Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Berkay Doğan, mutf.sigara@gmail.com
MP-202
CERRAHİ MÜDAHALE UYGULANMIŞ YA DA UYGULANMASI GEREKEN HASTALARIN TIBBİ KARARLARINDA İNTERNETİN ROLÜNÜN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Gulamhuseynli E., Güler M., Honaç Ö., Yıldız M.O.
Giriş: Bir iletişim aracı olarak internet, istendiğinde hemen her alanda her türlü bilgiye ya da temaya ulaşabileceğimiz bir araçtır. Araştırmamızla, kişilerin; uzman doktor kararlarını, internette
sağlıkla ilgili yer alan bilgilerle karşılaştırma durumuyla çıkan sonuçlar ortaya konulmuştur. Bu
çalışmada; cerrahi müdahale geçirmiş olan veya geçirecek hastaların kararlarını etkileyen faktörler; bu faktörlerin içinde internetin rolü ve diğer faktörler ölçülmüştür.
Yöntem: Araştırmamız için, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi
ve Çocuk Cerrahisi polikliniğine gelen ve cerrahi müdahale kararı verilen yetişkin hastaların kendileriyle ve çocuk hastaların ebeveynleriyle yüz yüze görüşülerek anket yapılmıştır
(n=105). Verilerin tanımlayıcı istatistikleri yüzdelikler ile verilmiş, kesikli veriler ki-kare testi
ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılanların %53,3’ü erkekdir (n=105). Katılımcıların %44,8’i ön lisans
veya lisan programlarından en az bir tanesini bitirmiş veya devam etmektedir. Katılımcıların
%37,1’inin aylık gelir düzeyi 1000-2000 TL arasındadır. Katılımcıların %92,4’ü sağlık problemleri hakkında araştırma yaparken, %56,2’si bu araştırmalarında interneti bir bilgi kaynağı
olarak kullanmaktadır. Katılımcıların %57,1’inde kitle iletişim araçlarının ve diğer kaynakların,
hastaların doktorlarına olan güvenlerini etkilediği görüldü. Hastaların %43,8’i sağlık problemleriyle ilgili edindiği bilgilerin kaynağına hiç önem vermemekte veya çok az önem vermektedir. Katılımcıların %34,3’ü doktorlarının vermiş olduğu cerrahi müdahale kararından
vazgeçmiş veya kararı ertelemiştir.
Sonuç: Araştırmamız katılımcıların büyük çoğunluğunun sağlık problemleriyle ilgili araştırma yaptığını göstermiştir. Katılımcılar bu araştırmalarında büyük oranda interneti kullanırken; ortaya çıkan sonuçlar katılımcıların çoğunun doktor harici kaynakların doktora olan
güveni etkilediğini göstermiştir ve bu kaynakların başında da internet gelmektedir. Olası bir
cerrahi operasyondan vazgeçenlerin veya operasyonu erteleyenlerin oranı azımsanmayacak
derecededir.
Anahtar Kelimeler: cerrahi müdahale, tıbbi kararlar, internetin rolü
Danışman: Prof. Dr. Gürsu Kiyan, Çocuk Cerrahisi ABD
İletişim:
Mustafa Güler, mustafa6uler@gmail.com
MP-203
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE ÇALIŞAN DOKTORLARIN FİZİKSEL
AKTİVİTE DÜZEYLERİ İNCELENMESİ
Çiçek C., Elma Y., Kamacı İ., Çalişci A., Gezici K.
Giriş: Günümüzde değişen yaşam tarzı ile birlikte toplumda fiziksel aktivite düzeyinin düştüğü ve buna bağlı olarak kronik hastalıkların görülme sıklıklarının arttığı izlenmektedir. Bu
durum, bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini artırmaya yönelik girişimler yapması beklenen
sağlık çalışanlarının, fiziksel aktivite düzeylerinin sorgulanmasını gerekli kılmaktadır.
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Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmamız, Mart-Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi’nin uzun formu, T.C. Sağlık Bakanlığı
Marmara Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde cerrahi ve dahili bölümlerde görev
yapan ve rastgele seçilen hekimlere dağıtılarak, üç gün sonra toplandı. Boy, kilo ve bel çevresi değerleri katılımcıların verdikleri bilgiler doğrultusunda kaydedildi. Fizik aktivite düzeyleri
MET değerleri dikkate alınarak düşük ve orta-yüksek olmak üzere iki kategoride incelendi.
Veriler Ki-kare ve Fisher testleriyle analiz edildi. p<0.05 istatistiki anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya dahili bölümde görev yapan 40, cerrahi bölümde görev yapan 20 olmak
üzere toplam 60 hekim katıldı. Katılımcıların %60’ı (36)kadın, %40’ı (24)erkekti. Yaş ortalaması 29.0±8.1 olarak saptandı. VKİ’ne göre katılımcıların %6,7’sinin zayıf, %58,3’ünün normal, %
35,0’ının da aşırı kilolu olduğu saptandı. Katılımcıların %90,0’ının düşük, %10,0’ının ise orta-yüksek fizik aktivite düzeylerine sahip olduğu belirlendi. Dahili bölümlerde görev yapan
hekimlerin cerrahi bölümlerde görev yapan hekimlere oranla daha fazla orta-yüksek fizik aktivite düzeylerine sahip olduğu belirlendi. Fizik aktivite düzeyinin erkeklerde, motorlu taşıtı
olmayanlarda, işe yürüyerek gidenlerde daha yüksek olduğu saptanmakla birlikte istatistiki
anlamlılık düzeyi yakalanamadı. (p>0.05)
Sonuç: Sağlık çalışanlarında fiziksel aktivite düzeylerinin düşük olduğu, özellikle kadın hekimlerin orta-yüksek yoğunluklu aktivite yapmadığı belirlendi. Düşük aktivite düzeyi ve aşırı
kilo kronik hastalık oluşumda sinerjistik etki oluşturması, sağlık çalışanlarında her iki faktöre
yönelik bir müdahaleye ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Araştırmanın en önemli sınırlılığı
örneklemin küçük olması ile ilgilidir. Tip 2 hata nedeniyle pek çok sosyodemografik ve çevresel değişkenle fizik aktivite düzeyi arasında saptanan oransal farklar, istatistiksel anlamlılık
düzeyine ulaşamamıştır.
Anahtar Kelimeler: fiziksel aktivite, fiziksel aktivite eksikliği, sağlık çalışanları
Danışman: Doç. Dr. Özlem Sarıkaya, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Ceren Çiçek, cerenn_cicekk@hotmail.com
MP-204
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN
TIBBİ ETİK HAKKINDA TAVIR VE TUTUMLARI
Başkaya Ş.Ö., Çelik E., Salduz E., Sağanak M.
Giriş: Etik iyi ve doğru kavramının ne olduğunu, mutlak iyi ve doğrunun olup olmadığını,
bunlara ulaşılıp ulaşamayacağını araştıran zihinsel çabadır. Tıp etiği ise, tıbbın ve sağlık alanındaki bilimsel ve pratik çalışmaların etik yönden değerlendirilmesi ve ahlaki ikilemlere bir
çözüm bulunmasını hedefleyen disiplindir.
Yöntem: Araştırmamız Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimlerine anket yapılarak uygulanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 11
sorudur ve hekimlerin demografik özelliklerini tanımlamaya yöneliktir. İkinci bölüm ise 21
likert tipli sorudan oluşmaktadır ve hekimlerin tıbbi etik hakkında tavır ve tutumlarını değerlendirmeye yöneliktir. Anket 91 hekime uygulanmıştır. Veriler SPSS 17.0 programında analiz
edilmiştir. Ki kare testi uygulanmış ve p değeri 0,05 olarak alınmıştır.
Bulgular: Ankete katılanların 39(%42,9)’u kadın, 52(%57,1)’i erkektir. Katılımcıların 18
(%19,8)’i profesör, 18(%19,8)’i doçent, 11(%12,1)’i uzman hekim, 38(%41,8)’i asistan hekimdir.
Hekimlerin %78’i mezuniyet öncesi etik eğitimi almışken, %33’ü mezuniyet sonrası etik eğitimi almıştır. Katılımcıların %47,3’ü sağlık hizmetleri sunarken hastalar tarafından şikâyet edilmişlerdir %16,5’i ise hasta veya hasta yakınları tarafından dava edilmiştir. Hekimlerin %51,6
‘sı “Hastalar kendi başlarına karar verici olabilmelidirler” ifadesine katılıyorum ve kesinlikle
katılıyorum cevabını vermişlerdir. Hekimlerin %97,8’i tıbbi tedavi ve müdahalelerin hastalara açıklanması gerektiğini belirtmişlerdir. Hekimlerin %59,4 ‘ü ölümcül hastalıklarda tanının
hastadan saklanmaması gerektiğini düşünmektedir. Katılımcıların %81,3’ü “HIV(+) bireylerin
durumlarının eşlerine bildirilmelidir “ ifadesine katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum şeklinde
cevap vermişlerdir. Hekimlerin %76,9’u sağlık hizmetleri alırken sağlık personelinin öncelikli
olması gerektiğini,%63,9’u ise sağlık çalışanlarının yakınlarının muayene sırasında öncelikli olması gerektiğini belirtmiştir.”Hasta haklarını savunmak hekimin yükümlülüğü değildir”
şeklindeki ifadeye hekimlerin %24,2 ‘si katıldıklarını belirtirken, %60,5 ‘i katılmadıklarını,
%15,4’ü ise kararsız olduklarını belirtmişlerdir.
Sonuç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan hekimler tıbbi etik ile ilgili
konularda çağdaş etik ilkelerine paralel cevaplar vermişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Etik,Tıbbi Etik,Tıbbi Etik Eğitimi
Danışman: Doç.Dr Emel Lüleci, Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Merve Sağanak, saganakmerve@gmail.com
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HİPERTANSİYON TANISI ALMIŞ KİŞİLERDE TEDAVİ UYUM SÜRECİ
Yıldırım Ö., Erdoğan H., Alaca E.
Giriş: Hipertansiyon tüm dünyada önemli düzeyde morbidite ve mortaliteye yol açmasının yanı sıra, önlenebilir ve kontrol altına alınabilir bir hastalık olması nedeniyle halk sağlığı yönünden öncelik taşıyan kronik bir hastalıktır. Hipertansiyon, ülkelere, ırka, cinsiyete,
sosyoekonomik düzeye göre farklılıklar gösterse de görülme sıklığı kabaca yetişkin nüfusun
%25’idir. Hem uzamış yaşam süresinin neden olduğu sistolik hipertansiyon, hem de diyabet,
metabolik sendrom ve obezitenin artışı nedeniyle gelişmiş ülkelerdeki hipertansiflerin sayısı
artmaya devam etmekte ve bununla birlikte iyi kontrollü hastaların sayısı düşük kalmaktadır.
Hipertansiyonda tedavi ve kontrollerin düzenli olması hipertansiyonun sonuçlarını, komplikasyonlarını büyük ölçüde engeller.
Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Katılımcılar Marmara Üniversitesi Eğitim
ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları bölümüne başvuran, hipertansiyon tanısı almış kişilerden seçilmiştir. Katılımcılara ilaç ve ilaç dışı tedavi uyumu, kontrol uyumu ve bireysel tansiyon takibi gibi konuları içeren 27 soruluk bir anket uygulanmıştır. Anketler katılımcılarla
yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin girilmesi ve
istatistiksel analizlerin yapılmasında SPSS programı kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan 120 kişiden 67’si (%55,8) kadın, 53’ü (%44,2) erkektir. Katılımcıların %76,7’si ilaçlarını düzenli ve önerilen şekilde kullanmaktadır. 0-5 yıl önce tanı
alan hastalarda düzenli ilaç kullanım oranı %69,2 iken bu oran 16-20 yıl önce tanı alanlarda
%91,6’ya ulaşmaktadır. Katılımcıların %50,8’i alternatif tıp yöntemlerine başvurmuş, bu kişilerin %81,9’u bunu hekimlerine danışmadan yapmıştır. Katılımcıların %46,7’si kendini iyi
hissettiği dönemlerde ilaçlarını almama eğiliminde iken %48,3’ü kontrollerini aksatmaktadır.
Hastaların tedavilerinde doktorlarına güvenme oranı %62,5 olarak saptanmıştır. Hastaların
%83,4’ü tanı sonrasında tuz tüketimlerini azaltmıştır. Katılımcıların %22,5’i tansiyonlarını her
gün düzenli olarak ölçtürürken %39’si tansiyonlarını sadece rahatsızlandıklarında ölçtürmektedir. Katılımcıların %30,8’i tanı aldıktan sonra düzenli egzersiz yapmaya başlarken %35,8’i
egzersiz yapmamaktadır.
Sonuç: Yapılan araştırmada hastaların yarısına yakın kendilerini iyi hissettikleri dönemlerde
tedavilerini aksatmaktadır. Katılımcılar alternatif tıp yöntemlerine hekimlere danışmadan
başvurmaktadır. Hastalık süresinin artmasıyla düzenli ilaç kullanım oranının arttığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, tedavi uyumu
Danışman: Doç. Dr. Yaşar Keskin, Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Özgür Yıldırım ozgur_yildirim1993@hotmail.com

Bulgular: Katılımcıların 19’u erkek (%50), 19’u kadındır (%50). Sınav öncesi dönem ölçek
puan ortalaması 13 iken sınav sonrası dönem ölçek puan ortalaması 8’dir. Sınav öncesi dönemde minimal şiddet (0-9) aralığında olan kişi sayısı 17 (%44,7) iken ,sınav sonrası dönemde
aynı aralıkta olan kişilerin sayısı 28 (%73,7)’e yükselmiştir. Buna paralel olarak orta şiddetli
(17-29) puan aralığında olan kişi sayısı sınav öncesi dönemde dokuz (%23,7) iken ,sınav sonrası dönemde üçe (%7,9) düşmüştür.
Sonuç: Tahmin edilebileceği gibi sınav öncesi dönemde öğrencilerin depresyon puanı, sınav
sonrası döneme göre oldukça yüksek çıkmıştır. Bu sonuç bize tıp öğrencilerinin sınav öncesi
ne kadar stresli olduklarını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Beck Depresyon ölçeği ,komite öncesi ve sonrası
Danışman: Dr.Fatih Torlak, Halk Sağlığı ABD, Dr. Ayşe Sürmen, Halk Sağlığı ABD,
Dr.Ayşe Gülşen Teker, Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Alican BAYDAR, alican_-@hotmail.com
MP-207
ÜMRANİYE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NE BAŞVURAN HASTALARIN AĞIZ
VE DİŞ SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ
Alp Ö., Güç M., Arıkan H.
Giriş: Ağız ve diş sağlığı birçok sistemik hastalıkla yakından ilişkilidir ve bu nedenle önemli
bir halk sağlığı sorunudur.Ancak hayatı doğrudan tehdit etmediği için gereken önem verilmemektedir.Bu araştırmanın amacı Ümraniye Aile Sağlığı Merkezine başvuran hastaların
ağız ve diş sağlığı hakkındaki bilgi düzeylerini saptamaktır.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Ümraniye Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran hastalardan 150 kişiye anket uygulanmıştır.Anketimiz çoktan seçmeli 29 sorudan oluşmaktadır.
Anketlerden elde edilen veriler SPSS 17.0 programı aracılığıyla analiz edildi.
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların %52.7’si erkek, %47,3’ü kadındır. Anketimize katılan hastaların %74.7’si daha önce ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi almışken %25.3’ü bilgi
almadığını belirtmiştir. Bilgi alan hastaların %41.3’ünün bilgi kaynağı aile, %18.7’sinin okul
iken %14.7’si şahsi olarak bilgi edinmiştir. Hastalara yönelttiğimiz ‘’Süt dişleri kaç tanedir?’’
sorusuna %14.7, ‘’Daimi dişler kaç tanedir?’’ sorusuna %82.7, ‘’İlk süt dişi ne zaman çıkar?’’
sorusuna %50.7, ‘’İlk daimi diş ne zaman çıkar?’’ sorusuna %46.7, ‘’Sizce diş fırçalama ne kadar
sürmelidir?’’ sorusuna %57.3 oranla doğru cevap verilmiştir. Diş fırçalama süresini hastaların
%58.7’si 2 dakika olarak doğru bildikleri halde bu hastaların %48.2’ si dişlerini 2 dakika fırçalamaktadır. %41.3’ü doğru bilmedikleri halde bu hastaların da %21.9’u dişlerini 2 dakika
fırçalamaktadır. Diş fırçasını değiştirme süresini hastaların %40’ı 3 ay olarak doğru bildikleri
halde bu hastaların %26.3’ü diş fırçasını 3 ayda bir değiştirmektedir. %60’ı doğru bilmedikleri
halde bu hastaların da %30’u diş fırçasını 3 ayda bir değiştirmektedir.

MP-206

Sonuç: Ümraniye Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran hastaların ağız ve diş sağlığı konusunda
bilgi düzeylerinin orta ve düşük düzeyde olduğu saptanmıştır.

MÜTF DÖNEM 2 ÖĞRENCİLERİNİN BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİNİN
TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Anahtar Kelimeler: Ağız diş sağlığı, Halk eğitimi

Baydar A.,İnallı İ.Y. ,Albayrak K.

Danışman: Dr.Hande Gürün, Halk Sağlığı ABD, Dr.Yusuf Güney, Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Muhammed Güç, muhammedguc@gmail.com

Giriş: Depresyon; büyük bir üzüntü, endişe, suçluluk ve değersizlik, başkalarından uzaklaşma, uyku, iştah ve cinsel istek kaybı ve her zamanki faaliyetlere karşı ilgisizlikle belirginleşen
bir duygudurum bozukluğudur.
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Yöntem: Araştırma, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencilerinin komite sınavı öncesi ve sonrası Beck Depresyon Ölçeklerinin takip edilmesi, kıyaslanması ve değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Öğrencilere sınav öncesi ve sonrası olmak üzere 2 anket
dağıtılmış ve geri dönüşü sağlanmıştır. Beck depresyon ölçeği, Beck tarafından adolesan ve
erişkinlerde depresyonun davranışsal bulgularını ölçmek amacıyla 1961 yılında geliştirilmiştir. Depresyonun şiddetini ölçmek, tedavi ile olan değişimleri izleyebilmek amacıyla tasarlanmıştır. Depresyona özgü davranışlar ve semptomlar bir dizi cümle ile tanımlanmıştır. Her bir
cümleye sayı olarak 0-3 arasında numara verilmiştir, maddeler hafif formdan şiddetli forma
göre sıralanmıştır. Yirmi bir maddeden oluşmaktadır. Hastalardan şimdiki durumlarını en iyi
tanımlayan ifadeyi işaretlemeleri istenmekte ve sonuç, maddelerin toplamı ile elde edilmektedir. Hastaların bugünü de kapsayacak biçimde son bir haftalık durumlarını işaretlemeleri
istenmiştir.Ş iddet olarak; 0-9= Minimal, 10-16= Hafif, 17-29= Orta, 30-63= Şiddetli şeklinde
yorumlanmaktadır. Birden fazla anketin uygulanması nedeniyle kişi ismine olan ihtiyaç, katılımcıların daha rahat cevap verebilmeleri için isminin baş harfi artı doğum tarihi istenerek
karşılanmıştır.

ÜMRANİYE›DE GÖREV YAPAN AİLE HEKİMİ VE HEMŞİRELERİN
İŞARET DİLİ VE DUDAK OKUMA KONUSUNDAKİ BİLGİ, GÖRÜŞ VE
DAVRANIŞLARI
Arslan F.D., Çavusoğlu G., Pan T.T., Yağmur D.
Giriş: Ülkemizde yaklaşık dört milyon işitme engelli kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir.
Sağırlık genellikle daha ciddi kronik hastalıklarla beraber bulunduğu icin, bu kişiler sağlık
hizmetine toplumun genelinden daha sık ihtiyaç duyar. Hasta hikayesi ve hasta-sağlık çalışanı iletişimi tedavi sürecinin önemli bir bölümünü oluşturur.
Araştırmanın amacı, birinci basamakta görev yapan doktor ve hemşirelerin işitme engellilerle iletişim ve işaret dili kullanımı konusundaki bilgi, görüş ve davranışlarını belirlemektir.
Yöntem: Ümraniye’de birinci basamak sağlık hizmeti veren tüm hekim ve hemşirelere
ulaşmak amaçlanmıstır. Veriler Mart-Nisan 2013’te toplanmıştır. Sağlık çalışanlarının işitme
engelliler konusundaki bilgi, görüş ve davranışlarını belirlemek üzere anket uygulanmıştır.
Veriler SPSS 17.0 programında değerlendirilmiş, ki-kare testiyle analiz edilmiştir.
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Bulgular: Araştırmaya katılım % 28 dir. Saglik calisanlarının hicbiri iyi düzeyde işaret dili ya
da dudak okuma bilmiyordu. Katılanların işitme engelli hastalarla yaşanan zorluklara ilişkin
genel yakınması güç iletişim kurulması idi. Katılımcıların %50’si işitme engelli hastalarının
işaret dili bilen bir yakınıyla geldiğini belirtmiştir. Ayrica %41’i iletişim yöntemi olarak hasta
yakınlarının tercümanlığından yararlandığını bildirmiştir. Bunu %25’le kağıda yazarak anlaşma izlemiştir. Ailesinde işitme engelli bir birey bulunan sağlık çalışanlarının %100’u her sağlık kuruluşunda işaret dili bilen bir tercüman zorunluluğu olması gerektiğini düşünmektedir
(p=0.002). Göreve bağlı incelendiğinde tercüman zorunluluğunun hemşireler tarafından
(%64) hekimlere kıyasla (%35) daha cok desteklendiği görülmüştür (p=0.016). Sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi verilmesinin gerekli olduğunu düşünenler % 54’tür. Bu konuda
hekim ve hemşireler arasında istatistiksel olarak önemli fark yoktur. İşaret dilinin ülkeler ve
bölgeler arası farklılık gösterip göstermedigine dair bilgi sorusunda hemşireler hekimlerden
daha bilgili bulunmuştur (p=0.002).
Sonuç: İletişim işitme engelli hastalarla yaşanan en temel sorundur. Ancak, hastalarla daha
iyi iletişim kurma yönünde hekim ve hemşirelerin yarısı istekli bulunmuştur. Tercüman bulundurma zorunluluğunun hemşireler tarafından hekimlere kıyasla daha çok desteklendiği
görülmüştür. Genel olarak hemşireler hekimlere kiyasla isitme engelliler ve isaret dili konusunda daha olumlu tutum göstermekle beraber her iki grubun da bu konuda eğitime gereksinimi olduğu açıktır.
Anahtar Kelimeler: işaret dili, işitme engelli
Danışman: Prof. Dr. Şanda Çalı, Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Damla Yağmur damlayagmur92@gmail.com
MP-209
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE GÖZTEPE KAMPÜSÜNDE
ÖĞRENİM GÖREN 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ IŞINLARINDAN
KORUNMA HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucunda kontrolsüz çoğalan ve başka organa
yayılma potansiyeli bulunan tümör çeşididir. Meme kanseri, akciğer kanserinden sonra dünyada en sık görülen ikinci kanser türüdür. Kadınlar arasında görülen en sık kanser tipi olup,
günümüzde her 8-10 kadından biri meme kanserine yakalanmaktadır.
Yöntem: Araştırmamızda veri toplama yöntemi olarak anket kullanıldı. Toplam 17 sorudan
oluşan bir anket hazırlandı. Anket kişisel bilgiler, meme kanseri hakkında bilgi ve meme kanseri teşhis ve tanı yöntemleri hakkında bilgi olmak üzere 3 bölüme ayrıldı. Daha önceden
evren olarak seçtiğimiz Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın-Doğum
Polikliniği’ndeki kadınlara 186 adet anket uygulandı.
Bulgular: Toplam 186 anket uygulandı. Ankete katılanların tümü kadınlardır. Katılımcıların
%75.3’ü 20-39 yaş arasında, %23.1’i 40-59 yaş arasında ve %1.6’sı 60 yaş üstüdür. Anketimizi
dolduranların %3.2’si okuma yazma bilmemekte olup, %39.8’i ilköğretim, %36’sı ortaöğretim, %19.9’u lisans ve %1.’i de lisansüstü eğitimi almıştır. %76.3’ü yani yaklaşık beşte dördü
çalışmamaktadır (ev hanımıdır). Meme kanseri ile ilgili bilgi düzeyini ölçtüğümüz soruda
%46.8’i meme kanserlerinin erken tanı ve teşhisle tedavi edilebildiği şıkkına doğru yanıt
vermiş fakat meme kanserinin ne olduğu ile ilgili şıkka ise %30.1’i doğru cevap vermiştir. Mamografinin ne sıklıkta çekilmesi sorusuna %45.7’si kırk yaş üstü kadınlara yılda bir kez yanıtını
vermiştir. Mamografi 40 yaş üstü kadınlara önerildiği için, yaş grubunu gözönüne aldığımızda anketimize katılan 40-59 yaş arası kadınların %32.6’sı yılda bir kez, %16.3’ü iki yılda bir kez,
%7’si beş yılda bir kez, %4.7’si daha az, % 39.5’i ise hiç mamografi yaptırmadığını belirtmiştir.
Sonuç: Kadınların meme kanserinin ne olduğu ile ilgili pek haberdar olmadığını söyleyebiliriz. Buna rağmen büyük bir çoğunluğu erken tanı ve teşhisle meme kanserinin tedavi edilebileceğini düşünmektedir. Mamografinin 40 yaş üstünde yılda bir kez çekilmesi gerektiğini
bilenlerin yaklaşık yarı yarıya orana sahip olmasına rağmen; 40 yaş üstü düzenli mamografi
çektiren kadınların oranı daha düşüktür.
Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Mamografi

Öztürkci H., Win Y., Şahin Z.

Danışman: Prof. Dr. Hızır Kurtel, Fizyoloji ABD
İletişim:
Nurgül Çelik, slcn_nurgul_clk@hotmail.com

Giriş: Sağlık üzerine olumlu etkilerinin yanısıra güneş ışınlarının deri hücrelerinde hasar yaparak güneş yanığı, deri yaşlanması ve deri kanserine yol açtığı bilinmektedir.
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Yöntem: Araştırmamız Mart-Nisan 2013 tarihlerinde yürütülen tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır. Gelişigüzel yöntemle seçilen Marmara Üniversitesi TF 1. Sınıf öğrencilerine sınıflarında, Göztepe Kampüsünde okuyan 1. sınıf öğrencilerine de ortak yaşam alanlarında, sosyodemografik veriler ile güneş ışınlarından korunma konusunda bilgi, tutum ve davranışları
ölçmeye yönelik 27 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 11,5
programında değerlendirilmiştir. Sıklık dağılımı ve ki-kare testi yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya TF’den 115 öğrenci ile Göztepe Kampüsünden 110 öğrenci katılmıştır.
Katılımcıların %42 Kadın, %58 Erkektir. Katılımcıların %58’i güneşten korunduğunu bildirmiştir. Kadınların erkeklerden daha fazla güneşten korunduğu saptanmıştır (p<0,05). Tıp
ve diğer fakülteler karşılaştırıldığında her iki grup arasında güneş ışınlarından korunma açısından bir fark görülmemiştir. Güneş ışığının zararlarıyla ilgili en çok bilinen %76 ile ‘Güneş
ışınlarının deri kanseri riskini arttırdığı’ olmuştur. Tıp Fakültesi öğrencilerinin bu konuda daha
bilgili oldukları görülmüştür (Tıp %86, Diğer %64, p<0,05). Katılımcıların Güneş ışınlarından
korunma yöntemi olarak en çok tercih ettikleri %43 ile ‘krem kullanma’ olmuştur. Kadınların,
erkeklere oranla, krem kullanmayı daha çok tercih ettikleri görülmüştür (Kadın %66, Erkek
%34). Katılımcıların %81’i SPF’in ne olduğunu bilmediklerini ifade etmiştir.
Sonuç: Araştırmamız TF öğrencilerinin güneşin zararları konusunda daha bilgili oldukları,
ancak korunma ile ilgili bir fark gözlenmemesi her iki grubun da bu konuda eğitime ihtiyacı
olduğunu düşündürmektedir. Hazırlanacak olan eğitim materyallerinde özellikle korunma
yöntemlerinin vurgulanması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: güneş ışınları zararları, SPF, cilt kremleri
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Apaydın Kaya, Aile Hekimliği ABD
İletişim:
Hakan Öztürkci, hakanozturkcu@hotmail.com
MP-210
KADINLARIN MEME KANSERİ VE MEME KANSERİ TEŞHİS
YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLİNÇLİLİK DÜZEYLERİ
Kharousha N., Çelik N., Tekinemre F., Eroğlu M.
Giriş: Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları
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YETİŞKİN İŞİTME KAYIPLILARIN İŞİTME CİHAZINA KARŞI TUTUMLARI
Kolasayın M., Özsarı N., Salhat A., Yurtsever F.
Giriş: Kulağın sesleri algılamada normalde olması gerektiği kadar hassas olmaması durumu işitme kaybı olarak adlandırılır. İşitme kaybının niteliği odyometri denilen inceleme
teknikleri ile belirlenir. Doğru işitme cihazı kullanımı işitme kaybı olan bireyin konuşulanları
anlamasına ve kendini konuşarak ifade edebilmesine yardımcı olur. Araştırmamızla, işitme
kaybı bulunan yetişkinlerin işitme cihazına karşı tutumlarını etkileyen faktörleri belirlemeyi
amaçlamaktayız.
Yöntem: Araştırmamız kesitsel tipte bir araştırmadır. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Odyoloji kliniğine başvurmuş tüm hastaların dosyaları taranarak
işitme kaybı olanların telefon numaralarına ulaşılmıştır. 10 sorudan oluşan anket araştırmaya
katılmayı kabul eden 109 kişiye telefon aracılığıyla uygulanmıştır. Veriler SPSS 14.0 programı
kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %33.9’u işitme cihazı kullanmakta, %66.1’i cihaz kullanmamaktadır.
Ekonomik nedenlerden dolayı işitme cihazı kullanamayan kişi yüzdesi ile işitme kaybı hafif
olduğu için cihaz kullanma gereği görmeyen kişi yüzdesi eşit ve %16.5’tir. Kişilerin %12.8’i
doktor tarafından tavsiye edilmediği için, %7.3’ü cihazın kulağa rahatsızlık verdiği gerekçesiyle işitme cihazı kullanmamaktadır. 18-40 yaş arası kişilerin %31.25’inin, 41-65 yaş arası
kişilerin %47.82’sinin, 66-90 yaş arası kişilerin %30’unun cihaz kullandığı saptanmıştır. Cihaz
kullanan kişilerin %43.2’si ilköğretim, %40.5’i ortaöğretim, %10.8’i üniversite mezunuyken
cihaz kullanmayanların %52.7’si ilköğretim, %29.1’i ortaöğretim, %9.7’si üniversite mezunudur. Cinsiyete göre cihaz kullanım yüzdeleri birbirine yakındır. Katılımcıların %7.3’ü işitme
problemlerinin sosyal hayatlarını kısıtladığını belirtmiştir.
Sonuç: Yetişkin işitme kayıplıların yaklaşık üçte ikisi çeşitli sebeplerden dolayı işitme cihazı
kullanamamaktadır. İşitme cihazı edinebilme yolları ve işitme cihazı kullanımının faydaları
anlatılarak cihaz kullanımının yaygınlaştırılabileceğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: işitme kaybı, işitme cihazı
Danışman: Doç. Dr. Ufuk Derinsu, Odyoloji Bilim Dalı
İletişim:
Fulya Yurtsever, y-fulya@hotmail.com
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%14.9u da herhangi bir fikri olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların %59.1i HPV aşısını yaptırmayı düşünmekte, %23.4ü ise düşünmemektedir.

KNOWLEDGE AND EDUCATIONAL APPROACH ABOUT SEXUALLY
TRANSMITTED DISEASES AMONG HIGH SCHOOL TEACHERS

Sonuç: Ankete katılan kadınların rahim ağzı kanseri hakkında bilgisi varken HPV aşısı hakkında bilgi sahibi olma oranı daha azdır. Büyük bir çoğunluk aşıyı gerekli bulurken, Bu aşıyı
yaptırmayı düşünen bireylerin oranı ise daha düşüktür.

Eroğlu G., Kurt H., Mardinoğlu G. ,Metin M., Sokwala S.
Giriş: Sexually transmitted diseases (STDs) encompasses a wide range of diseases transmitted by use of various devices or sexual contact. The diseases can be fatal and some of them
can spread like a wild fire (HIV/AIDS). Therefore prevention is the best medicine to save the
lives of millions of innocent people. We wanted to investigate the knowledge and the level
of literacy regarding STDs among high school teachers because quite a large percent of the
adolescent population experiences dangerous sexual relationships and end up being a victim of circumstance.
Yöntem: 60 questionnaires composed of 48 questions is distributed among high school
teachers in both public and private schools and got in return 52 answered questionnaires.
Most of the questions were based on the general knowledge regarding STDs and the experiences the teachers have experienced with students in their professional life. We used SPSS
program to analyze data.
Bulgular: 50% were male and 50% were female. 28 questionnaires were received from
public school and 24 from private school. About 10% of teachers had taken classes to learn
about STDs. 57% of them were willing to participate if they were given a chance to to learn
about STDs, 14% were not willing while 29% didnt have an idea what they would have done.
More female teachers than male knew more about STDs. Positive response was that 85% of
the teachers accepted that education about STDs was a necessity.
Sonuç: Based on both the survey results and scientific studies,there is a connection based
on the level of education about STDs and its rate of spread among the young and old generation as a whole. The teachers accepted with our motive that education about STDs is a
necessity to prevent its spread.
Anahtar Kelimeler: stds, high school, teacher, education,s pread
Danışman: Doç. Dr. Özlem Sarıkaya, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Sakina Parwizali Sokwala, sakina_s@hotmail.com
MP-213
MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN
HASTALIKLARI VE DOĞUM POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARIN RAHİM AĞZI KANSERİ VE HPV AŞISI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ
NEDİR?
Dudaklı A., Camcı A.G., Soner S., Mugaısı W.A.
Giriş: Rahim ağzı kanseri dünya genelinde kadınlarda meme kanseri ve kolorektal kanserden sonra en yaygın üçüncü kanser durumundadır. Jinekolojik kanser türlerinde ise birinci
sıradadır. Rahim ağzı kanseri vakalarının %99 u Human Papillomavirüs (HPV) enfeksiyonu
ile ilişkilidir. HPV’nin servikal neoplaziler için bir risk faktörü olarak belirlenmesi rahim ağzı
kanserinin önlenmesinde HPV taraması ve HPV aşılarının geliştirilmesine yol açmıştır. Bu
araştırmada da Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Kadın Hastalıkları ve
Doğum Polikliniğine başvuran kadınların rahim ağzı kanseri ve HPV aşısı hakkındaki bilgi
düzeyleri ve farkındalıklarını belirlemek amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı bir araştırma olup Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden kadınlara çoktan seçmeli sorulardan oluşan 19 soruluk bir anket uygulanmıştır.
Toplamda 302 kişiye ulaşılmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 35,55 (standart sapma: 11.207) olan 17-80 yaş arası 302
kadın katılmıştır. Bunlardan %2si hiç eğitim almamış, %42.8i ilköğretim, %27.6sı ortaöğretim,
%27si yükseköğrenim mezunu olup; %30.9u çalışan, %68.4ü ise herhangi bir işte çalışmayan
bireylerdir. Katılımcılardan %75.3ü pap-smear testi yaptırmış, %17.5i yaptırmamıştır. Öğrenim durumlarına göre ilköğretim mezunlarının %50,8 ‘i, ortaöğretim mezunlarının % 52,4’ü,
yükseköğrenimlerin %26,8’i bu testi yaptırmışken herhangibir eğitim almayanların (6kişi)
hiçbiri bu testi yaptırmamıştır. Katılımcıların %68,2’si şikâyeti olduğunda kadın doğum doktoruna giderken %17,2’si 6 ayda bir doktora gitmektedir; ilköğretim mezunlarının %69,2’si,
ortaöğretim mezunlarının %66,7’si, yükseköğrenimlerin %68,3’ü, herhangibir eğitim almayanların %66,7’si kadın doğum doktoruna şikâyeti olduğunda gitmektedir. Katılımcılardan
HPV aşısını gerekli bulanların yüzdesi 73.4ken %9.7si aşının gerekli olmadığını düşünüp,

Anahtar Kelimeler: Rahim ağzı kanseri, HPV aşısı, pap-smear testi
Danışman: Doç. Dr. Nimet Emel Lüleci, Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Aslı Dudaklı, aslidudakliægmail.com
MP-214
VEZNECİLER KIZ ÖĞRENCİ YURDU’NDAKİ ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL
AKTİVİTE ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Atış Ö., Hasso J., Hoşgör E.B., Mursaloğlu H.H.
Giriş: Fiziksel aktivite; iskelet kaslarinin enerji kullanimiyla vucutta meydana getirdigi her
turlu harekettir. Egzersiz ise; amacli, tekrarlanan, yapilandirilmis, fiziksel formu korumaya ve
iyilestirmeye yonelik bir tur fiziksel aktivitedir. Bu çalışmadaki amacımız Vezneciler kız öğrenci yurdu öğrencilerinin, fiziksel aktivite düzeyini saptamak, fiziksel aktivite düzeyini etkileyen
(artıran/azaltan) faktörleri tespit ederek daha hareketli bir yasam biçimi olusturmayı kolaylastıran öneriler gelistirmektir.
Yöntem: Kesitsel türde yapılan bu çalışma Nisan 2013’te Vezneciler Kız Öğrenci Yurdu’nda
gerçekleştirilmiştir. Örneklem için yetersiz fizik aktivite prevalansı %20 olarak varsayıldığında, %95’lik güven düzeyinde, %3’lük sapma ile 406 kişinin gerektiği hesaplanmıştır. Örneklem, sistematik yolla seçilmiştir. Öğrencilere fiziksel aktivite durumlarının değerlendirilmesi
amacıyla Uluslararası Fizik Aktivite Anketinin (International Physical Activity Questionnaire)
kısa formu uygulanmış ve fiziksel aktivite düzeyleri MET yöntemiyle hesaplanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler frekans, aritmetik ortalama, ortanca değerler ile incelenmiştir. Karşılaştırmalı
analizlerde, Kruskal Wallis, Mann Whitney U ve Ki Kare testleri kullanılmıştır. p<0,05 istatiksel
anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Araştırmamıza 357 kişi katıldı ve katılım oranı %87.9 olarak hesaplandı. Katılımcıların yaş ortalaması 21.17 ± 1.76 olarak belirlendi. Çalışmaya katılanların %68.1’inin düşük,
%31.9’unun ise orta-yüksek fiziksel aktivite düzeyinde olduğu belirlendi. Anne ve baba eğitim düzeyinin artışı ile beraber katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerinin düştüğü saptandı.
(p<0.05)Yaş, sigara kullanımı, kronik hastalık varlığı ve ekran basinda (tv, bilgisayar vb.) gecirilen sürenin fiziksel aktivite düzeyini etkilemediği görüldü (p>0.05). En yüksek MET skoru
Fen ve Edebiyat Fakültesi, en düşük ise İletişim Fakültesi öğrencilerinde saptandı.
Sonuç: Fiziksel aktivite düzeyinin, ebeveyn eğitimi artıkça düşüş gösterdiği izlenmiştir. Bu
bulgu sosyoekonomik düzey iyileştikçe aktivite düzeyinin düştüğünü düşündürmektedir.
Aynı yurtta kalan, benzer barınma ve yaşam koşullarını paylaşan öğrencilerde böylesi bir farkın saptanması, sosyoekonomik duruma bağlı yaşam tarzı alışkanlarının belirleyici olduğunu
akla getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, öğrenci,, üniversite, yurt.
Danışman: Doç. Dr. Pınar Ay, Halk Sağlığı ABD
İletişim:
Hüseyin Hakan Mursaloğlu, hhakanmursaloglu@gmail.com
MP-215
MARMARA ÜNİV. TIP VE ECZACILIK FAKÜLTE 1. VE 2. SINIF
ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM
BİÇİMİ DAVRANIŞLARI
Altıntaş Ş., Berk A.Z., Güner D.C., Kaplan Z.M.
Giriş: Sağlık davranışı; sağlığın korunması ve sağlığın geliştirilmesi ile ilgili davranışlar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Sağlığı geliştirebilmek için bireylerin yaşam biçimlerini değiştirmeleri ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını benimsemeleri gereklidir.
Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp ve Eczacılık Fakültesi 1. ve 2. Sınıf öğrencilerine ve bu
fakültelerin öğretim elemanlarına 2013 yılının Nisan ayında kapalı uçlu 10 sorudan oluşan
sosyodemogrofik veri formu ve 52 maddeden oluşan Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II; öğrenci gruplarına 100’er adet, öğretim elemanlarına 60 adet olmak üzere dağıtılmıştır.
Toplamda öğrencilerden 299, öğretim elemanlarından 54 adet anket toplanmış ve ortalama
ölçek puanlarını karşılaştırmak amacıyla SPSS programında değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmamıza katılanların %55,5’i kadın %44,5’i erkektir. Araştırmamızda katılım-

27

Marmara Medical Journal (2013) EK 1

cıların ortalama SYBDÖ puanları 128,88’dir. Anket sonuçlarına göre en yüksek SYBDÖ ortalama puanını 133,31 ile Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencileri, en düşük ortalama puanını ise
124,48 ile Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencileri almıştır. Katılımcıların en düşük puanı; 17,62 ile
fiziksel aktivite, en yüksek puanı ise 26,39 ile kendini gerçekleştirme alt grubundan aldıkları belirlenmiştir. Öğrenci ve öğretim elemanlarının stres yönetimi ve beslenme alt grupları
ortalama puanlarında anlamlı fark bulunmuştur. (p<0,05). Öğretim elemanlarının beslenme
alt grup puanları daha yüksek iken (21,43’ e 19,96); stres yönetimi alt grubunda öğrencilerin
puanlarının öğretim elemanlarına göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (19,78 ‘e 18,78). Kadın katılımcıların kişiler arası ilişkiler (25,66 ‘ya 24,65)ve sağlık sorumluluğu (20,58 ‘e 18,94)
alt gruplarına ait SYBDÖ ortalama puanları erkek katılımcılara göre; erkek katılımcıların ise
fiziksel aktivite alt grubuna ait (16,96 ‘ya 18,44) SYBDÖ ortalama puanları kadın katılımcılara
göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,05).

buna karşın %82’sinin (K:%89,7 ; E:%74,6) cinselliği toplumumuzda bir tabu olarak gördüğü saptandı. Öğrencilerin %87,9’unun cinselliği bir gereksinim olarak gördüğü; %72,7’sinin
cinsellik konusundaki ilk görüş alışverişini arkadaşlar arasında yaptığı ve bu görüş alışverişlerinin %59,6’sının ortaokul döneminde yapıldığı gözlendi. Katılımcıların %42,1’i cinsellik
konusundaki bilgi düzeylerini orta, %40,7’si ise iyi olarak niteledi. Bununla birlikte %55,7’lik
büyük bir kısım, temel cinsellik eğitiminin aileden alınması gerektiği düşüncesini yansıttı.
Öğrencilerin %78,3 lük kısmı da bazı ilklerin evlilik sonrası için saklanması gerektiği fikrini
savundu. %42,9 luk bir kitle ise cinselliğin bireyin toplum içerisindeki tercihlerinde kısmen
etkili olduğunu ifade etti.

Sonuç: Araştırma sonucunda; eğitim düzeyi ve bölümü, cinsiyet gibi bazı faktörlerin katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkilediği görülmüştür.

Sonuç: Cinselliğin toplumumuzda tabu olan bir gereksinim olduğu, cinsellikle ilgili bilgi düzeyinin yüksek olmasına rağmen, bu konudaki eğitimin temel olarak aileden alınması gerektiği fikirleri genel kabul görmüştür. Ayrıca büyük kısmın evlilik öncesi ve sonrası olmak üzere
yaşantılarında sınırlara sahip olduğu ve insanın sosyal bir varlık olarak yaşantısında bir nebze
de olsa cinsellik kaynaklı tercihlerde bulunduğu gözler önüne serildi .

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, sağlığı geliştirme

Anahtar Kelimeler: cinsellik, cinsel eğitim

Danışman: Doç. Dr. Mehmet Akman,Aile Hekimliği ABD
İletişim:
Zeynep Meva Kaplan, zeynep.meva@hotmail.com

Danışman: Doç.Dr. Özlem Sarıkaya, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Elif Bağatur, elfbagatur@gmail.com
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ÇOCUK SAHİBİ BİREYLERİN DOĞUM ŞEKLİ SEÇİMİ

TOPLUMDAKİ CEP TELEFONU TUTKUSU

Ak D., Dinçer S., Kızılkan Y.E., Mutlu T., Oktay A.

Özen A., Şen T., Üren D., Emanet Y., Göktürk İ.

Giriş: Normal canlı doğumu iki yolla gerçekleşmektedir. Bunlardan biri vajinal yol diğeri ise
sectio abdominalis adı verilen sezaryendir. Bu çalışmada; çocuk sahibi bireylerin doğum şekli
seçimini etkileyen faktörler, bireylerin düşünceleri ve bilgi düzeyleri ölçülmüştür.

Giriş: Yeni çıkan her teknoloji herkesin ulaşmasını gerektirecek kadar gerekli olup olmadığı
bir tartışma ve araştırma konusudur. Bu konunun bir örneği de cep telefonlarıdır.

Yöntem: Araştırmamız için 5 farklı mahalleden bireylerle yüzyüze anket uygulaması yapılmıştır (n=234). Araştırmamız için seçilen bireylerin tamamı çocuk sahibi erkek ve kadınlardır.
Verilerin tanımlayıcı istatistikleri yüzdelikler ile verilmiş, kesikli veriler ki-kare testi ile karşılaştırılmıştır.

Yöntem: İnsanların cep telefonlarına ve bazı elektronik aletlere olan ilgisini araştırmak amacıyla 13 soruluk anket 1. Sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Ankete 156 öğrenci katılmıştır.
Sorulan sorularla dönemimiz öğrencilerin teknolojik gelişmelere ne kadar ilgi duyduğu, ne
tür elektronik aletler kullandığı ve cep telefonu kullanım alışkanlıkları değerlendirilmiştir. İstatiksel değerlendirme için SPSS programı ve Chi-square testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılanların %77,3’ü kadındır (n=234). Katılımcıların yaş ortalaması
(±Standart sapma) 42,7±10,9, eğitim durumları %71,4 lise ve üzeri, medeni durumları ise
%84,1 evli olarak tespit edilmiştir. Ortalama çocuk sayısı 2,1 olmuştur. Aile içi sağlık konularıyla ilgilenen kişi %63,6‘sında anne olarak bildirilmiştir (n=231). Katılımcılar arasında ilk doğumdan önce düşünülen doğum şekli kararı %82 normal doğum olmuştur (n=232). Bu düşüncede erkekler %55,1 eşimin kararı (n=49) derken, kadınlar %54,7 kendi kararım (n=179)
demiştir. Gerçekleşen ilk doğum şekli %64,5 normal doğum olmuştur. Uygulanan ve düşünülen doğum şekli farkı nedeni %50 doktor önerisi olarak, % 39,7 sıklıkla da “doğum sırasında
böyle olması gerektiği kararlaştırıldı” olarak belirtilmiştir (n=58). %47 oranında ilk doğumdan
önce sezaryen hakkında bilgi yokken (n=233), bu oran kadınlarda %43,3 (n=180) olmuştur.

Bulgular: Ankete 78 erkek ve 78 kadın katılmıştır. Katılımcıların %59’u hayatını kolaylaştıracak teknolojik gelişmeleri takip etmektedirler. Katılımcıların %61’i elektronik cihaz alacakları
zaman araştırıp ihtiyaçlarına en uygun olanı almaktadırlar, %71’i cihazın fiyat/performans
oranını dikkate almaktadırlar, buna karşın %75’i cihazın uygun fiyatlı olmasını önemsememektedir. Bir cihazın popülaritesi, cihazın piyasanın en iyisi olması veya pahalı olması cihaz
seçiminde etkili bir etmen olması fikrini katılımcılar %90’nın üstünde bir kesim desteklememektedir. Erkek katılımcıların %30’u oyun konsoluna sahipken kadın katılımcıların yalnızca
%3’ü sahiptir. Katılımcıların %71’i cep telefonlarını sürekli ve aktif bir şekilde kullanmaktadır.
Katılımcıların %81’lik bölümü cep telefonlarını en geç 4 yılda bir değiştirmektedir. Katılımcıların %60’ı için cep telefonundan internet kullanımı vazgeçilmez bir özelliktir.

Sonuç: Çalışma; kadın ve erkeklerin çocuk sahibi olmadan önce doğum şekilleri hakkında
yeterli bilgiye sahip olmadığını, doğum şekli seçiminin ve aile içi sağlık konularının anne tarafından yürütüldüğünü göstermiştir.

Sonuç: Dönemimizde teknolojik gelişmelerin takibi ve elektronik cihaz kullanımı oldukça
yaygındır ve cep telefonu alırken her ne kadar ihtiyaçlarının karşılamasını göz önünde
bulundurulsa da doğru telefon seçiminin tam olarak yapılamadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: doğum, sezaryen, doğum şekli, normal doğum, doktor, seçim, sectio
abdominalis

Anahtar Kelimeler: Cep telefonu, Teknoloji, Tutku

Danışman: Doç. Dr. Pemra Ünalan, Aile Hekimliği ABD
İletişim:
Yunus Emre Kızılkan, prof_dr_yek@hotmail.com
MP-101
MÜTF BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CİNSELLİĞE VE CİNSEL
EĞİTİME BAKIŞ AÇISI
Çetin T., Bağatur E., Tekin O., Başar Y., Araz A.C., Aloğlu İ.
Giriş: Cinsel eğitim ve cinselliğin sosyal yaşamdaki yansımaları ile ilgili pek çok merak edilen,
tartışılan ve aydınlatılması gereken konu, gençlerin gelecekteki cinsel yaşamlarının temelini
oluşturması sebebiyle önem arz etmektedir.
Yöntem: Birinci sınıf tıp öğrencilerinin cinselliğe ve cinsel eğitime bakış açılarını ortaya koymak amacıyla, 152 kişiye dağıtılan 21 soruluk çoktan seçmeli anketten 140 adedi geri alındı.
Elde edilen sonuçlar SPSS programında hazırlanan veri tabanına girildi. Girilen veriler, Ki-Kare
testi kullanılarak Erkek ve Kız çapraz tablolarında analiz edildi.
Bulgular: Anket sonuçlarına göre; 69’u kız (%49), 71’i erkek (%51) 140 öğrencinin %63,6’sının
(K: %68,1 ; E:%59,2) toplum içerisinde cinsellik kelimesini yüksek sesle telaffuz edebildiği,
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Danışman: Doç. Dr. Özlem Sarıkaya Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Tunahan Şen, tunahansenn@gmail.com
MP-103
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF
ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK PLANLARI
Cinel A.E., Çökerdenoğlu Y., Demir M., Yolcu D., Çelebi H.
Giriş: Hayatı büyük bir amaç için yaşadığına inanmak, yaptığı her şeyi bu amaç doğrultusunda değerlendirmek hayata büyük bir anlam katar. Bu araştırma MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin,
mesleki ve sosyal hayatlarına ilişkin belirlemiş oldukları planları değerlendirmek amacıyla
yapılmıştır.
Yöntem: MÜTF 1. Sınıf öğrencilerine 27 adet çoktan seçmeli soruluk anket uygulandı. Soru
formu 180 kişiye dağıtıldı, 140 kişiden dönüş alındı. Verilerin istatistiki değerlendirimesi SPSS
Paket Programı ile yapıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılanların 72’si (%51,4) erkek, 68’i (%48,6) kadındır. MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin %71’i bu fakülteye kendi seçimi ve isteğiyle gelmiştir. Kendi seçimiyle gelenlerin
%14’ü fakültesini değiştirmek isterken, bu oranın kendi seçimi haricinde gelenlerde (dersha-
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ne, aile, çevre vb. faktörler) %50’ye çıktığı gösterilmiştir. Katılımcıların %98,6’sı uzmanlık eğitimi almak istemektedir. Uzmanlık eğitimi almak isteyenlerin %81,4’ü imkanları dahilinde bu
eğitimi yurt dışında almayı planlamaktadır. Bu oranların yanında MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinin
%41,4’ü, hâlihazırda verilmekte olan İngilizce eğitiminin değiştirilmesini istemektedir. Katılımcıların %87,1’i tıp eğitiminin özel hayatı etkilediğini düşünmektedir. Katılımcıların %66,4’ü
25-30 yaş aralığında evlenmeyi planlamaktadır. Sosyal yardım projelerinde (Sınır Tanımayan
Doktorlar-Médecins Sans Frontiérs-Yeryüzü Doktorları-Kızılay vb.) çalışmak isteyenlerin oranı
%75,7 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Gelecek planları bireylerin seçimlerinde etkin rol oynar. Kişi yapmış olduğu planlar
ışığında hayatına yön verebilir. Araştırmadan elde etmiş olduğumuz veriler katılımcıların gelecek planlarına sahip olduklarını; ancak bazılarında çelişki yaşadıklarını gösterdi. Bu çelişkilerden zaman içerisinde kurtulanacağı grup üyeleri tarafından düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: plan, amaç, gelecek
Danışman: Doç.Dr. Özlem Sarikaya, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Ali Emin Cinel, aemincinel@gmail.com

Yöntem: Katılımcılara, bir tanesi açık uçlu olmak üzere sinemaya bakış açısı konulu 16 soru
soruldu. Dağıtılan 165 anketten %89.6 oranında geri bildirim alındı. Veriler SPSS 17.0 programı ile analiz edildi. Sayı ve yüzde dağılımları hesaplandı.
Bulgular: Araştırmaya katılan 148 kişiden %32,4’ü 2-3 haftada bir sinemaya gittiğini belirtti.
Sinemaya gidenlerin %47,91’i kadın, %51,09’u da erkektir. Kadınlar sinemaya %11,8 oranında
sevgilileri ile gitmeyi tercih ederken erkeklerde bu oranın %26,3 olduğu görüldü. 2013 yılında dağıtılan Oscar ödülleri ile ilgili soruda en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi bayan oyuncu ve
en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazananların binme oranları sorgulandı. Bu soruda en iyi film
sorusuna verilen doğru cevap oranı diğerlerine kıyasla daha fazla olmasına rağmen %33,8
de kalmıştır. Diğerleri sırasıyla %17,6, %8,8 ve %13,5’tir. Ayrıca katılımcıların %64,2’sine göre
ev sinema sistemleri sinemanın yerini tutmamaktadır. Sinemada boyut arttırımının (3D, 4D,
5D) sinemaya etkisini olumlu görenlerin oranı %32,0, olumsuz görenlerin oranı %26,4 tür.
Sonuç: 18-25 yaş grubu arasındaki gençlerle yaptığımız araştırmada sektördeki yeniliklerle
beraber öğrencilerin sinemaya ilgisinde artış olduğu gözlenmiş fakat filmlerin değerlendirildiği Oscar gibi organizasyonlara ilginin düşük seviyede kaldığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: sinemaya bakış, boyut, oscar, ev sinema sistemi

MP-104

Danışman: Doç.Dr. Mehmet Ali Gülpınar, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Şazimet Geyik, sazimet42@hotmail.com

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
HEKİME ŞİDDET OLAYLARINA BAKIŞ AÇISI

MP-106

Bay N.F., Güçlü A., Karaarslan S., Özdamar A., Uluman Y.B.
Giriş: Son zamanlarda ülkemizde hekime şiddet olaylarında belirgin bir artış görülmektedir.
Bu araştırmada 1. sınıf tıp öğrencilerinin bu olaylara bakış açısı ve çözüm önerileri değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinden toplam 153
kişiyi kapsayan, 12 sorudan oluşan anket ile yapılmıştır. Öğrencilerin hekime şiddete bakış
açılarını etkileyebilecek genel faktörler sorgulanmıştır. Anket hekime şiddette sorumlu etkenlerin değerlendirilmesinin istendiği Likert metoduyla hazırlanmış 7 soru ve anket hekime
şiddet konusunda öğrencilerin görüşlerini kavramak amacıyla doktor, hasta ve işleyişteki
hangi yanlışlık ve eksikliklerden kaynaklandığını sorgulayan iki farklı şiddet vakası verilerek
sürdürülmüştür. Son olarak bu sorun hakkında alınabilecek en etkili üç önlem istenmiştir.
Araştırma verileri SPSS istatistik programıyla değerlendirilmiştir.
Bulgular: Öğrencilerin 103 (%67,3)’ü hekime şiddetin giderek arttığını düşünürken, 30
(%19,6)’u artmadığını ileri sürmekte 20 (%15,1)’si ise kararsızlığını ifade etmektedir. Öğrencilerin 118 (%77,1)’inde hekime şiddet olaylarından dolayı gelecek için endişe duyduğu
gözlenirken kadınlarda 67 (%90,5) kişi olan bu sayı erkeklerde 51 (% 64,6)’dir. Araştırmaya
katılanların 92 (%60,1)’sinin bu olayları TV’den, 58 (%46)’inin gazete ve sosyal medyadan
öğrendiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin 102 (%66,7)’si aşırı hasta yükünün hekime yönelik
şiddeti artırdığını düşünürken, 23 (%15) kişi ise bu görüşe katılmamaktadır. Doktorun darp
edilmesiyle sonuçlanan olguda öğrencilerin %65,4’ü hasta yakınlarının durum psikolojisini
bunun yanı sıra %32’si ise doktorun kriz yönetimindeki eksikliğini şiddet olaylarına sebep
olarak görmüştür. Doktorun ölümüyle sonuçlanan olguda ise hasta yakınlarının durum
psikolojisinin %58,8, eğitimsizliğinin ise %65,4 oranında hekime şiddete neden olduğu belirtilmiştir. İşleyişteki güvenlik zaafının etkisi, %62,7 cezaların caydırıcı olmayışının etkisi ise
%59.5 olarak tespit edilmiştir.
Sonuç: Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin, hekime şiddet olaylarında genelde hasta/hasta
yakınlarının problemlerinin daha ön plana çıktığını düşündükleri gözlenmiştir. Öğrencilerin
büyük bir kısmının bu olaylardan dolayı gelecek endişesi taşıdığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca
öğrencilere göre cezaların caydırıcı olmayışı, eğitim düzeyi ve güvenlik eksikliği de önlem
alınması gereken ciddi sorunlar ve araştırmamızın önemli bulguları arasında yer almıştır.
Anahtar Kelimeler: hekim, hasta, şiddet
Danışman: Doç. Dr. Özlem Sarıkaya, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Serap Karaarslan serap.karaarslan67@hotmail.com
MP-105
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİNEMAYA BAKIŞ AÇISI
Çiçek Z. N., Metin A., Pıçak E., Eren M. S., Geyik Ş.
Giriş: Günümüzde sinema 7. Sanat olarak kabul edilmektedir ve toplum için önemli bir bilgilendirme, zaman geçirme ve eğlence aracıdır. Bu araştırmanın amacı gelişen sinema sektörü
ile beraber 18-25 yaş grubu arasındaki gençlerin bakış açısının gözlemlenmesidir.

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Gültekin Ü.Ö., Tarı I.B., Yıldırım K., Kaya E., Çankaya İ.
Giriş: Günümüzde verimli ders çalışma teknikleri büyük ölçüde değişmiştir. Bu araştırmada,
ortam şartları, kişinin ders çalışma alışkanlıkları ve diğer faktörlerin verimli ders çalışmaya
etkisi Barbara Prashnig’in öğrenme stilleri baz alınarak değerlendirilmiştir.
Yöntem: M.Ü. Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerine verimli ders çalışma şartları hakkındaki
farkındalıklarını öğrenmek amacıyla, Barbara Prashnig’in çeşitli çalışmalarla kanıtladığı öğrenme yöntemleri temel kabul edilerek, çoktan seçmeli ve açık uçlu 21 soruluk anket uygulanmıştır. Anketler 137 kişiye uygulanmıştır. Veriler SPSS Statistics 17.0 programı ile değerlendirilmiş ve sayı-yüzde dağılımı hesaplanmıştır.
Bulgular: Anketimize katılan ve sınıfımızın %78’ini oluşturan 137 kişinin %48,9’u kadın,
%51,1’i erkektir ve yaş ortalaması 19,4 tür. Ders çalışırken, hedef popülasyonumuzun;
%73,7’si sessiz ortamı, %26,3’ü sesli ortamı tercih etmektedir. Katılımcıların %51,8’i ders çalışırken müzik dinlemiyor, dinleyenler ise genelde klasik, rock ve pop müzik tarzlarını dinliyor. Der çalışırken katılımcıların %86,1’i ışıklı ortamı, %13,9’u loş ortamı, %76,6’sı beyaz ışığı,
%23,4’ü sarı ışığı tercih ediyor. Ders aralarında katılımcıların %41,6’sı bir şeyler atıştırmayı,
%73’ü mola vermeyi ve hareket etmeyi tercih ediyor.
Sonuç: Yaptığımız analiz sonucu ankete katılanların büyük çoğunluğu Barbara Prashnig’in
çalışması sonucu kanıtlanan ders çalışma yöntemlerini kullanmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Barbara Prashnig, öğrenme, verimli ders çalışma
Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Ümit Önder Gültekin, umit62gs@hotmail.com
MP-107
DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN KÜRTAJA BAKIŞ AÇISI
Kaya B., Kabayuka B., Boydak F., Koçak M., Eren A.
Giriş: Kürtaj, terim olarak hamilelikte rahim içerisindeki ceninin tıbbi müdahale ile alınmasıdır. Ülkemizde son zamanlarda gündemde çokça yer alan, herkesin hakkında farklı düşüncelere sahip olduğu tartışmalı bir konudur. Bu çalışmada birinci sınıf öğrencilerinin kürtaja
bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tıp Fakültemizin 1. Sınıf öğrencileri üzerinde 19 soruluk çoktan seçmeli bir anket
uygulanmıştır. Çalışmaya 66’sı erkek, 63’ü kız olmak üzere 129 öğrenci katılmıştır. Ankette
Dönem 1 öğrencilerin kürtaja genel bakış açısı, çeşitli durumlarda kürtaj hakkındaki görüşleri değerlendirilmiştir. Veriler değerlendirilirken Ki kare testi kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların %47,3’ünün kürtaja karşı olmadığı, %38,0’inin karşı olduğu ve
%14,7’sinin kararsız olduğu görülmüştür. Kürtaja karşı olan öğrencilerin, karşı olmalarındaki
ilk üç gerekçe ise vicdani, dini ve ahlaki gerekçelerdir. Bunun yanında yasal kürtaj süresi olan
10 hafta, çalışmaya katılan öğrencilerin %33,3’ü tarafından yeterli bulunmuştur ancak çalış-
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maya katılan öğrencilerden 93.0’nün cinsel istismar,hayati tehlike gibi çeşitli durumlarda bu
sürenin dışına çıkılması gerektiğini belirtmiştir. Çalışmaya katılan 129 öğrenciden sadece 18’i
kürtajın tamamen yasaklanması gerektiğini düşünmektedir. Çoğunluğun yasağı savunmamasının nedeninin, kürtajın yasaklanmasının daha kötü sonuçlar doğuracağı düşüncesinin
olduğu gözlemlenmiştir. Sadece 10 kişi kürtajın yasaklanması durumunda dış müdahalenin
engelleneceğini belirtmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu, kürtaj karar hakkının çocuk bekleyen
çifte ait olması gerektiğini savunmaktadır.
Sonuç: Kürtaja bakış açısının katılımcılar arasında çeşitlilik gösterdiği gözlemlenmiştir. Her
ne kadar öğrencilerin kürtaja karşı net fikirleri varmış gibi gözükse de farklı durumlar karşısında öğrencilerin kürtaja bakış açılarının değiştiği ve farklılık gösterdiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: sağlık,etik ve yasal durumlar, kürtaj
Danışman: Doç.Dr. Mehmet Ali Gülpınar,Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Beyza Kabayuka, beyzakabayuka@gmail.com
MP-108
TEKNOLOJİK REKABETİN TOPLUMUN TÜKETİM DAVRANIŞI ÜZERİNE
ETKİSİ
Gök E, Bilir B, Kara Ö, Ekici EE, Ermis A
Giriş: Teknoloji günümüzde çok hızlı ilerlemektedir. Bu şirketler arası büyük bir rekabetin
doğmasına sebep olmuştur. Araştırmamızda bu rekabetin tüketici toplumun davranışını nasıl etkilediğinin ortaya konması amaçlanmıştır.
Yöntem: Dönem 1 öğrencilerine verilen anketle veriler toplanmıştır. Anket çoktan seçmeli
18 sorudan oluşmaktadır. 152 anket dağıtılıp 118 tanesi (%77,6) geri dönmüştür. Ankette
ilk gruptaki sorular ile öğrencinin teknoloji alanında bilgi seviyesi ölçülürken, diğer gruptaki
sorular ile teknolojik rekabetin etkileri saptanmaya çalışılmıştır. Veriler SPSS programında
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %44,9’u (n=53) kadın, %55,1’i ( n=65) erkektir. Ankete katılanların
%44,2’si teknolojik haberler hakkında arkadaşlarıyla sık sık konuşmaktadır. Markalar arası rekabetin tüketiciye fayda sağladığını düşünenlerin sayısı %83,1 (n=98)’dir. Buna rağmen rekabetin yarattığı kampanyaların tüketiciyi gereksiz ihtiyaçlara yönelttiğini düşünenlerin sayısı
%47,5 (n=50) ’dir. Katılımcıların %60,2 (n=71)’si teknolojik ürün alırken markanın etkisini son
sırada belirlemiştir. Katılımcıların %44,1 (n=52)’i telefon hattını başka bir operatöre taşımıştır.
Hattını taşıyanların %76,3 (n=45)’ü yaptığı seçimden memnundur.
Sonuç: Veriler Dönem 1 öğrencilerinin teknolojik rekabetin ürün seçiminde etkili ve faydalı
olduğunu düşündüğü yönündedir. Aynı zamanda katılımcılar bu durumun toplumu gereksiz
harcamalara ittiğini de düşünmektedir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu markanın önemli
olmadığını düşünmektedir ve ürün seçimlerini kalite/fiyat oranına göre yapmaktadır. Ayrıca
Dönem 1 öğrencilerinin büyük bir kısmı reklamın teknolojik rekabet üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu düşünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Teknolojik rekabet, tüketici davranışı
Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Alper Ermiş dr.alperermis@gmail.com
MP-109
M.Ü. TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN REKLAM VE KÜLTÜR
İLİŞKİSİNE BAKIŞI
Sinmez E., Keivani H., Molla G., Serdarov A., Taşlı P.
Giriş: Ürün veya hizmet satışını arttırabilmek amacıyla yayın araçlarıyla yapılan reklam, günümüz dünyasında en çok kullanılan pazarlama yöntemidir. Hedef kitleye üretilen malı satabilmek için olaylara tüketici gözüyle bakabilmek, tüketici gibi düşünebilmek ve bu şekilde
toplumun her kesimine hitap edebilmek gerekir. Bunu sağlamanın en kısa yoluysa kültürden
geçer. Tüketicinin düşünce tarzını, içinde yaşadığı toplumun, geçmişten bugüne biriktirdiği
kültür oluşturur.
Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerine 15 sorudan oluşan bir
anket uygulandı. Ankette kültürel, geleneksel, ulusal, yöresel ve dini öğelerin reklamlarda
kullanımını temel alarak hazırlanan sorularda, cinsiyetin ve yaşanılan bölgenin ürün tercihine
etkisi sorgulanmıştır. Veriler SPSS programına girerek sayı ve bulguların yüzde dağılımlarını
kıyaslanmıştır.
Bulgular: Ankete katılan 157 (%82,6) öğrencinin %61,1 büyükşehirlerden gelmektedir.
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Öğrencilerin %51,6’sı ise Marmara Bölgesi’nde yaşamaktadır. Öğrencilerin %43,9’u kültürün rutin bir yaşam tarzı oluşturduğunu düşünürken, reklamlarda kültürel öğelerin kullanılması gerektiğini düşünenlerin oranı %54,1’dir. Ayrıca öğrencilerin %42,6’sı reklamların
var olan kültürleri öğretici şekilde hazırlanması gerektiğini düşünmektedir. Katılımcıların
%79,6’sı, ürünün diğer özelliklerini bilmeden, sadece reklamından etkilenerek ürün satın
almayı “nadiren” ve “hiçbir zaman” gerçekleştirmektedir. Kadınlığın/erkekliğin vurgulandığı
reklamlar katılımcıların %63,7’sinin ürün tercihini etkilememektedir; ancak güzel/yakışıklı
ve bakımlı kadın/erkekleri görünce kendilerini kötü hisseden bazı katılımcılar (tüm grubun %12,7’si) bu tarz reklamları olan ürünleri daha az tercih etmektedir. Reklamında güzel/yakışıklı ve bakımlı kadın/erkeklerin oynaması, ilgilerini o ürüne çektiği için bazı katılımcılar (tüm grubun %8,3’ü) bu tarz reklamları olan ürünleri daha çok tercih etmektedir.
Katılımcıların en çok beğendiği reklamlar, çocukların ve bebeklerin oynadığı reklamlardır
(%27,4). Reklamlarda yer alan kültürel, uluslararası, ulusal, tarihi, geleneksel veya dini öğeler
katılımcıların satın alma tercihini etkilemezken; yardımlaşma, paylaşım gibi insani ve evrensel öğeler ürün tercihini olumlu yönde etkilemektedir.
Sonuç: Katılımcıların yarıya yakını, kültürel öğelerin reklamlarda kullanılması gerektiğini düşünmektedir. Kültürel öğelerin varlığının, katılımcılardan yaklaşık %80’inin satın alma tercihini etkilemediği; insani ve evrensel değerlerinse satın alma tercihini olumlu yönde etkilediği
gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: kültür, reklam, tüketim
Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Ecem Sinmez, ecemsinmez@gmail.com
MP-110
TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HASTA-HEKİM İLİŞKİSİNE
BAKIŞ AÇISI
Eker E.S., Narman İ., Yiğit E., Kan A.
Giriş: Hasta-hekim ilişkisi, insan odaklı bir süreçtir. Hekimler, hasta ve hasta yakınlarıyla
sürekli iletişim içerisindedir. Tanı, tedavi ve tıbbi bakım sürecinin en temel ögesi hastayla
hekim arasında optimum bir ilişkinin kurulmasıdır. Araştırmanın amacı Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin hasta-hekim ilişkisine bakış açısını değerlendirmektir.
Yöntem: Hazırlanan anket çoktan seçmeli 20 sorudan oluşmakta olup, 152 anket dağıtılıp
133 tanesi (%87,5) teslim alındı. Veriler SPSS programında değerlendirildi.
Bulgular: Katılımcıların %49,6’sı (n=66) kadındır. Ankete katılanların %33’ü (n=44) iletişim becerileri dersi almıştır. Katılımcıların %67,2’sinin (n=88) bir yakını ciddi bir rahatsızlık
geçirmiştir. Bu durumun bu kişilerde hasta ve/veya hekime bakış açısını değiştirme oranı
%54,5’tir. Hasta ile hekim ilişkisinde sözel iletişimin ve beden dilinin önemli olduğunu düşünenler %82,7’dir (n=110). Hekim hasta ilişkisinin sadece hastalık ile sınırlı olmayıp, hastanın
tüm sorunlarını çözmeye yönelik olduğunu düşünenler %96,2’dir (n=128). Katılımcılar hekim
seçiminde; unvanın %52,6 (n=70), çevre tarafından memnun kalınmasının %67,7 (n=90) ve
hastaya değer vermesinin %50,4 (n=67) oranlarında etkili olduğunu düşünürken, hastalarının iyileşme oranının %54,1 ( n=72), hastaları ile ilgilendiği zaman aralığının %81,2 (n=108)
ve özgeçmişinin %88,7 (n=118) oranlarında etkili olmadığını düşünmektedir.
Sonuç: İletişim becerileri dersi alınmasının hasta-hekim ilişkisine bakış açısına bir etkisi gözlenmemiştir. Yakını ciddi bir rahatsızlık geçirenlerde hasta ve/veya hekime olan bakış açısının
değiştiği saptanmıştır. Beden dilinin ve sözel iletişimin hasta hekim ilişkisinde önemli yer
tuttuğu görülmüştür. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun hasta hekim ilişkisinin hastalık
ile sınırlı olmaması gerektiğini, hastanın tüm sorunlarıyla geniş çaplı ilgilenilmesi gerektiğini
düşünmektedir.
Anahtar Kelimeler: hasta-hekim ilişkisi, iletişim becerileri
Danışman: Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Apaydın Kaya, Aile Hekimliği ABD
İletişim:
Edibe Sevde Eker, e.sevdeeker@yahoo.com
MP-111
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYDARPAŞA
KAMPÜSÜ İLE BAŞIBÜYÜK KAMPÜSÜ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
Kul S., Dursun E., Al A., Mısır A., Atıcı E.S.
Giriş: Üniversite öğrencileri için eğitim görmekte olunan okulun yeri,konumu,kampüs olanakları önemlidir. Araştırmada Marmara Üniversitesi 1.sınıf öğrencilerinin şu an bulundukları
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Haydarpaşa Kampüsü ve geçilecek olan Başıbüyük Kampüsü hakkındaki düşüncelerini göstermek amaçlanmıştır.
Yöntem: Öğrencilerin Haydarpaşa ve Başıbüyük Kampüsü hakkındaki düşüncelerini belirlemek amacıyla kampüslerin konumu, teknolojik imkanları, öğrencilerin yeni kampüsten
beklentileri ve kampüs tercihleri gibi konulardan oluşan 16 soruluk anket 180 kişiye uygulanmıştır,152 geri dönüş olmuştur. Veriler SPSS paket programında analiz edilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların 77’si erkek (%57,7), 75’i kadındır (%49,3). Öğrencilerin kaldığı yerin %78,3’lük bir oranla Haydarpaşa Kampüsüne yakın olduğu belirlendi. Bununla birlikte
%81,6’lık bir oran Başıbüyük Kampüsünün ulaşım olarak sorun yaşatacağını düşünmektedir.
Zorluk yaratacağını düşünenlerin %61,8’lik kısmı ring seferleri ile, %67,1’lik kısmı İETT seferleriyle ulaşımın kolaylaşacağını düşünüyor. Yüzde 64;5’lik kısım Tıp eğitiminin ilk 3 yılının
hastaneyle aynı yerde olmasını istemektedir. Yüzde 81,6’lık gibi büyük bir çoğunluk tıp eğitiminde teknolojinin yerini çok önemli bulmaktadır. Haydarpaşa kampüsünün en beğenilen yönü %56,6’lık bir oranla tarihi yapısı, Başıbüyük Kampüsü’nün en ilgi çekici özelliği ise
%48’lik bir oranla hastaneyle iç içe olması çıkmıştır. Fakat %67,8’lik bir kısım Başıbüyük semtini bulunduğu konum itibariyle güvenli bulmamaktadır. Bununla birlikte %55,3’lük bir kısım
Başıbüyük semtinin konum itibariyle yaşamak için daha ekonomik olacağını düşünmektedir.
Kampüs değişikliğinin %63,8’lik bir oranla 1-3 yıl arasında olacağı düşünülmektedir. Şehirden uzak izole bir ortam yerine, şehir içinde merkezi bir semtte eğitim görmeyi tercih edenlerin oranı %82,2’lik büyük bir oranı kapsamaktadır.
Sonuç: Tercih yaparken Başıbüyük Kampüsünün teknolojik ve hastaneyle iç içe olması, Haydarpaşa Kampüsünün ise tarihi ve merkezi bir semtte olması durumun değerlendirilmesinde
yönlendiren etmenler olmuştur. Bununla birlikte %86,2’lik büyük bir kısım Haydarpaşa Kampüsünde eğitim görmeyi tercih etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ulaşım, Teknoloji, Tarihi Yapı, Kampüs Tipi, Güvenlik
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Apaydın Kaya, Aile Hekimliği ABD
İletişim:
Seda Kul, seda_kul_92@hotmail.com
MP-112
TIP ÖĞRENCİSİNİN HAFIZAYA BAKIŞ AÇISI VE HİPERTİMESTİK SENDROMU
Cangüt B., Çelik B., Yolcu K., Ardıç MF., Erkan O.
Giriş: Tıpta ilerleyen bilimle birlikte bilgi yükü giderek artmaktadır. Artan bilgi yüküyle beraber bunları öğrenmek zorlaşmaktadır. Bu nedenle yetersiz hafıza, öğrenciler için sorun
olmaktadır.
Yöntem: Anket Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine yapılmıştır. Öğrencilere hipertimestik sendromu ve hafıza hakkındaki görüşlerini içeren 15 adet çoktan seçmeli
sorudan oluşan anket dağıtılarak cevaplandırmaları istenmiştir. 180 öğrencinin 142’sinden
(%78,8) geri bildirim alınmıştır. Veriler SPSS 17. programıyla analiz edilip değerlendirilmiştir
Bulgular: Ankete katılanların 65’i kadın (%45,8) ve 77’si erkektir (%54,2). Bunların %45,8’i (65
kişi) 20 yaşın altındadır. Bu hastalığı daha önce duymamış olan %74,6 oranla (106 kişi) çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu hastalığa sahip olmak istemeyen 96 kişi (%67,6) buna rağmen
hastlığın avantajlı olduğunu düşünen %65,5 oranla bu hastalığa sahip olmak istemeyenlerle
hemen hemen aynı orandadır.
Sonuç: Ankette tıp fakültesi öğrencilerinin daha iyi bir hafızaya sahip olmak istediği görülmüştür. Ancak bunu sağlayan faktör bir hastalık olduğunda öğrencilerde negatif bir etki
oluşturmuştur ve öğrencilerin çoğunluğu hastalığa sahip olmayı istememiştir.
Anahtar Kelimeler: Hipertimestik sendromu, unutmak, hafıza, tıp öğrencisi
Danışman: Doç. Dr. Mehmet Akman, Aile Hekimliği ABD
İletişim:
Büşra Cangüt, busra_cangut@hotmail.com
MP-113
TIP 1 ÖĞRENCİLERİ İSTANBUL’U NE KADAR TANIYOR?
Bozkurt K., Doğan H., Yazlı N., Aygan M. Y., Şenkal E. S.

Yöntem: Araştırma Şubat-Mart 2013 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
öğrenim görmekte olan Dönem 1 öğrencileri üzerinde uygulanmıştır. Katılanların sosyodemografik verileri ile İstanbul’u ne kadar tanıdığını ölçmeye dair hazırlanan kapalı ve açık uçlu
20 sorudan oluşan anket, sınıfta bulunan öğrencilere uygulanmıştır. Toplam 179 kişiye anket
dağıtılmış ve 137 geri dönüş olmuştur (60 K, 77 E). Anket ile toplanan veriler SPSS paket
programı kullanılarak sıklık dağılımları hesaplanmıştır.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 19,42 (min 17, max 22) olup; %38,7’si 19, %30,7’si
ise 20 yaşındaki bireylerden oluşmaktadır. Anketi uyguladığımız bireyler arasında ortalama
İstanbul’da yaşam süresi 7,5 yıl olarak saptanmıştır. Kadıköy’de en çok görülen mekanlar
arasında yapılan sıralamada birinciliği Boğa Heykeli (%94,2), ikinciliği Haydarpaşa Tren Garı
(%89.8), üçüncülüğü ise Moda Sahili (%83,2) alırken son sırada %19,7 ile Oyuncak Müzesi
bulunmaktadır. Öğrencilerin İstanbul’daki tarihi mekanlardan en çok sırasıyla İstiklal Caddesi
(%92), Sultanahmet Camii (%89,1) ve Topkapı Sarayı’nda (%83,9); en az da Beylerbeyi Sarayı’nda (%31,4) bulundukları saptanmıştır. Anketin uygulandığı kişiler arasında İstanbul’da
en çok yapılan sosyal aktiviteler sırasıyla tiyatrolara gitmek (%70,8), stadyum ve spor salonlarında maç izlemek (%69,3), konserler ve şenliklere gitmek (%68,6) olmuştur. İstanbul’daki
tarihi ve doğal güzelliklerin görülmesi açısından hazırlık okuyanlarla okumayanlar arasında
bir fark bulunmamıştır.
Sonuç: Araştırmamız sonucunda 1. Sınıf öğrencileri tarafından İstanbul’un tarihi ve doğal
mekanlarının çoğunun büyük oranda gezilip görüldüğü ve hazırlık okuyanlar ve okumayanlar arasında bu konuda bir fark görülmediği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İstanbul, tarihi mekanlar, doğal güzellikler, kültür
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Apaydın Kaya, Aile Hekimliği
İletişim:
Ece Söylem Şenkal, ecesylmiel@hotmail.com
MP-114
TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FUTBOL FANATİZMİ
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Yıldırım N., Dur A.C., Yapakcı A., Öztürk E.N., Kasapoğlu H.
Giriş: Fanatizm, eleştirel mesafelilikten uzak bir tarzda, takıntılı coşku eşliğinde, bir konuya,
spora veya hobilere sosyal normları hiçe sayacak derecede aşırı bağlanma halidir. Dolayısıyla
futbol fanatikliği kavramı futbol performansını ortaya koyan kişi, takım veya organizasyona
duyulan aşırı hayranlık ve bağlılık olarak tanımlanabilir. Araştırmanın amacı, MÜTF Dönem 1
öğrencilerinin futbol ve futbol fanatizmi hakkındaki görüşlerini öğrenmek, fanatiklik derecelerini yorumlamaktır.
Yöntem: Takım tutma ve fanatizmle ilgili demografik, likert tipi, çoktan seçmeli ve açık uçlu
sorulardan oluşan 16 soruluk bir anket hazırlanmıştır. Çalışmada dağıtılan 150 anketten 146
geri dönüş alınmıştır (%97,3). Elde edilen veriler SPSS 17.0 programı kullanarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan 73’ü (%50) kadın 73’ü (%50) erkek 146 katılımcının, %86,3’ü
(n=126) futbol takımı tutmaktadır. Ankette katılımcılardan fanatiklik seviyelerini 0 ile 10
arasında derecelendirmeleri istendiğinde genel fanatiklik ortalaması 3,62 (ss=2,872) bulunmuş olup erkeklerde fanatiklik dereceleri ortalaması 4,26 (ss=3,042) iken kadınlarda 2,97’dir
(ss=2,551) (p<0.05). Katılımcıların %24,7’sı (n=36) fanatizm bir hastalıktır, engellenmelidir
düşüncesine epey katılmış, %32,4’ü (n=47) fanatikliği yanlış bulmuyorum düşüncesine hiç
katılmamıştır. Takım kaybettiğinde 142 kişiden %72,5 ‘sı (n=103) aşırı tepki vermemektedir.
Herhangi bir futbol takımı tutanlardan %44 ‘ü (n=55) taraftar grubu içinde olmanın bireysel
sorumluluğu azaltmasıyla şiddet eğilimini arttırdığını düşünürken, takım tutmayanların sadece %10’u (n=2) bu düşünceye katılmaktadır. Buna karşın takım tutmayanların %70’i (n=14)
Türkiye’deki eğitim seviyesinin düşüklüğünü şiddet olaylarının en önemli nedeni olarak görürken takım tutanların %35,2 ‘si (n=44) bu görüşü onaylamaktadır.
Sonuç: MÜTF Dönem 1 öğrencilerinin birçoğu herhangi bir takımı tutmaktadır ancak genel
fanatiklik derecesi düşüktür, buradan yola çıkarak öğrencilerin futbolla ilgili olup fanatik olmadığı düşünülebilir. Fanatizmle gelen şiddetin eğitim seviyesi düşüklüğünden kaynaklandığı düşünüldüğünden engellenmesi gerektiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: futbol, fanatizm, şiddet
Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sinem Yıldız, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Esin Nagihan Öztürk, esin_n_66@hotmail.com

Giriş: İstanbul tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış köklü bir şehirdir. Bu nedenle
fazla sayıda tarihi kalıntıyı barındırmaktadır. Bunun yanında doğal güzellikleri, sosyal imkanları, kültürel zenginliği ile de ön plana çıkmaktadır. Bu araştırmada Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin İstanbul’u ne kadar tanıdıkları araştırılmak istenmiştir.
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MP-115
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP EĞİTİM SÜRECİ HAKKINDAKİ
FARKINDALIKLARI
Aykan M., Vatan M., Güneş E., Aydın T., Gürlü M.E.
Giriş: Tıp eğitim süreci hekimin toplumdaki rol ve sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik yetkinliklerini kazandığı zaman dilimidir. Öğrencilerin süreç hakkındaki farkındalıkları, bu
yetkinlikleri kazanabilmeleri için önemlidir.
Yöntem: Demografik sorular ile mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası dönemleri kapsayan
sorulardan oluşan 24 soruluk anket; %47,1’i erkek (n=57), %52,9’u kadın (n=64), yaş ortalaması 19,37 olan gruba uygulanmıştır. Veriler spss 17.0 programı kullanılarak ki kare ve bağımsız örneklemli testiyle analiz edilmiştir.
Bulgular: Eğitim sürecini hiç araştırmayanlar ve az araştıranların %86,2’si (n=25) staj programlarının neler olduğunu bilmemektedir (p=0.017). Katılımcıların %77,7’si (n=94) faz 2
eğitim sürecinin nasıl işlediğinden haberdardır, %70,2’si ise (n=85) diplomanın ne zaman
alındığını bilmemektedir.
Sonuç: Çalışma, tıp eğitim sürecinin araştırılarak gelinmesine rağmen birçok konuda süreçle
ilgili eksik ya da yanlış bilinenlerin olduğunu göstermiştir. Bu yanlış bilinenler, yapılan araştırmaların ve orta öğretimdeki bilgilendirmenin etkin düzeyde olmadığını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: tıp eğitim süreci, tus
Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sinem Yıldız, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Merve Aykan, merveaykan1@gmail.com

kolaylığı ve iletişim hızıyla yakalanan, eş zamanlı bilgi paylaşımının takip edildiği dijital platform ve bilgi erişim ağıdır. Gelişen günümüz teknolojisi, sosyal medyaya erişimi gitgide kolaylaştırmış ve kullanımını yaygınlaştırmıştır. Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dönem 1 öğrencileri referans alınarak tıp öğrencilerinin sosyal medya ile ilişkilerini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.
Yöntem: Katılımcılara 3 tanesi demografik, 21 tanesi ise sosyal medya ile ilişkili değişkenlere
yönelik toplam 24 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. 176 kişiye dağıtılan anketlerden
%91,4 ‘ü (n=161) geri dönmüştür. Anketlerden alınan sonuçlar, SPSS 17.0 kullanılarak,frekans
dağılımları ve ortalamalar Ki-kare ve T testi uygulanarak karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Yapılan analizler sonucu 76’sı (%47,2) kız ve 85’i (%52,8) erkek olmak üzere 161
öğrencinin en yaygın kullandığı sosyal ağın %92,5 (n=149) oranla Facebook olduğu; bunu
%54 (n=87) ile Whatsapp’ın, %48,4 (n=78) ile de Twitter’ın takip ettiği gözlemlenmiştir. Hedef
kitlemizin % 51’inin (n=82) internette geçirdiği vaktin yarısından fazlasını sosyal medyada
harcadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların %54’ü (n=87), üniversiteye başladıktan sonra sosyal medya kullanma sıklıklarının arttığını ifade etmiştir. Sosyal medya kullanım amacı olarak
%89,4 (n=144) ile iletişim kurma ve %80,7 (n=130) ile gündemi takip etme seçenekleri ön
plana çıkmıştır. Tıp fakültesi öğrencilerinin sosyal medyada, espriler ve karikatürleri %76,4
(n=123) oranıyla, bilim-kültür içerikli paylaşımları ise %68,3 (n=110) oranıyla diğer alanlara kıyasla daha fazla takip ettikleri belirlenmiştir. Sosyal medyadaki bilgi ve paylaşımların
doğruluğuna, katılımcıların %89,4’ü (n=144) orta derecede inandıklarını belirtmiştir.Kişilerin
%73,9’unun (n=119) profil bilgilerinin gerçeği yansıttığı, %23,6’sının (n=38) kısmen gerçeği
yansıttığı ve %2,5’inin (n=4) gerçeği yansıtmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin %29,2’u (n=47),
sosyal medyanın derslerini engellemediğini, %71,8 (n=114)’i ise engellediğini belirtmiştir.

İNSANLAR ÜZERİNDE YAPILAN DENEYLERİN TIP ÖĞRENCİLERİ
TARAFINDAN ETİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Sonuç: Sosyal medyanın tıp fakültesi öğrencileri tarafından aktif olarak kullanıldığı tespit
edilmiştir. Tıpla ilgili paylaşım yapılan gruplara/portallara üyeliğin yaygın olduğu, buradan
yola çıkarak sosyal medyanın tıbbi konularda da kullanıldığı görülmüştür. Sosyal medya
kullanımının yaygın olmasına rağmen,paylaşımlara insanların tereddütle yaklaştığı belirlenmiştir. Üniversiteye gelişle beraber sosyal medya kullanımının artması ve internette geçirilen
vaktin çoğunun sosyal medyaya yönelik olması göz önünde bulundurularak, öğrencilere
verimli internet kullanımı ile ilgili eğitim verilmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Yıldız N., Akköse İ.,Yurtcan H.,Ocak O.,Turunç K.

Anahtar Kelimeler: sosyal medya, internet, sosyal ağlar

Giriş: Tıp dünyasında geçmişte ve günümüzde insan, deneylerde birçok kez denek olarak
kullanılmıştır. Bu tip deneylere karşı farklı etik yaklaşımlar vardır.

Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sinem Yıldız, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Gamze Taşkıran, gamzetaskiran-@hotmail.com

MP-116

Yöntem: MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin insanlar üzerinde yapılan deneylere etik yaklaşımlarını
anlamak için,18 sorudan oluşan ve içinde 3 tanesi demografik, geri kalan 15 tanesi çoktan
seçmeli soru olan anket hazırlandı. Bu anket 161 öğrenciye dağıtıldı ve 154 (%95,6) tane geri
bildirim alındı. Anketlerden alınan sonuçlar SPSS 17 programında hazırlanan veri tabanına
girildi. Girilen verilerin deskriptif analizleri yapıldı.
Bulgular: İnsanlar üzerinde yapılan deneylerin 74 (%48,1)’ü kadın ve 80’i (%51,9) erkek toplam 154 öğrenciden %66,2’si (n=102) insan hakları ile; % 6,5’i (n=10) hasta hukuku ile, %7,1’i
(n=11) dinsel inançla ; %1,9’u (n=3) Irklar arası eşitlik ile; %13’ü (n=20) vicdan duygusu ile;
%5,2’sinin (n=8)de tıp etiği ile çeliştiği şeklinde etik yaklaşımlarının olduğu anlaşıldı. Öğrencilerin %14,3’ü (n=22) insan üzerinde yapılan deneylerin tamamen engellenmesi gerektiği;
%42,9’u (n=66) tamamen engellenmemesi gerektiği; %42,9’u (n=66) ise bu konuda kararsız
olduğu anlaşıldı. Öğrencilerin %36,9’u (n=61) insan deneylerinin hiçbir insana yapılmaması
gerektiği; %14,3’ü (n=22) sadece suçlulara yapılmasının etik olduğu; %6,5’nin (n=10) insan
deneylerinin tamamen etik olduğu; %36,9’u (n=61) ise bilim için ise etik olduğu şeklindeki
görüşleri anlaşıldı.
Sonuç: İnsan deneylerine tıp dünyasında olduğu gibi öğrenciler tarafından da farklı yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu insan üzerindeki deneylerin
insani değerlerle ters düşmesi durumunda, insan deneylerinin etik olmadığını düşünüyor
yani bu deneylerde öğrencilerin insani koşullar aradıkları gözlemlendi.
Anahtar Kelimeler: İnsan Deneyleri ,Hasta hukuku,Etik
Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sinem Yıldız, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Olcayto Ocak, olcaytoocak55@gmail.com
MP-117
TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA İLE
İLİŞKİLERİ
Berk O., Taşkıran G., Ardalı G., Polat H., Eker S.
Giriş: Sosyal medya,en genel anlatımla yeni nesil web teknolojilerinin getirdiği kullanıcı
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MP-118
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
OBSESİF KOMPULSİF DAVRANIŞLARA EĞİLİMİ
Davran A., Alsan Ş., Özmen Y., Gül Y.
Giriş: Obsesif kompulsif bozukluk (OKB); insanları tekrarlayan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir bozukluktur. Bu bozukluğa sahip kişiler, zihinlerindeki
obsesif düşüncelerden dolayı kaygılanırlar ve bu kaygıyı ortadan kaldırmak için kompulsif
davranışlarda bulunurlar. Bu tür eğilimlerin disiplinli kişiliğe sahip insanlarda daha sık görüldüğü bilinmektedir. Tıp fakültesini kazanmak ve sürdürmek de disiplinli bir çalışma ve kişilik
gerektirdiğinden bu çalışmada MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinin tekrarlayan davranışlara olan
eğiliminin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini 163 MÜTF 1. Sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Soru formu,
Maudsley OKB soru listesinden ve Padua Envanterinden seçilen 28 sorudan oluşmuştur. Anketin birinci kısmında sosyodemografik sorular, ikinci kısmında davranışlardaki yönelimleri
belirlemek amacıyla 5’li Likert tipi sorular kullanılmıştır. Veriler SPSS programı üzerinde ki-kare testi uygulanarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Anketin yanıtlanma oranı %96 dır. Araştırmaya katılanların 83’ü (%52,86) kadın,
74’ü (%47,14) erkek ve yaş ortalaması 19.31± 1.023 olarak saptandı. Altmış sekiz kişi (%40)
ailesiyle, 48 kişi(%31) öğrenci evinde, 46 kişi (%29) yurtta ikamet etmektedir. Yetmiş üç kişi
(%46,5) geçmişte üzerinde büyük bir etki yarattığını düşündüğü ve başa çıkmakta zorlandığı
olumsuz bir olay yaşadığını, 28 kişi (%17,84) daha önce ailesinde psikiyatrik bir hastalıkla
ilgili tanı almış birey olduğunu, 17 kişi (%10,8) daha önce kendisinin nörolojik ya da psikolojik bir tanı aldığını belirtmiştir. Obsesif düşünce veya davranışlara eğilim ortalaması temizlik-hastalıkta 1.86±0.75; düşüncede 2.57±0.73; düzen-simetride 2.01±0.90; kontrol-kuşkuda
2.25±0.78; kesinlik-saymada 2.03±0.77 olarak bulunmuştur. Alınmış nörolojik-psikolojik tanı
ile düşünce obsesyonlarına (p<0.001) ve düzen-simetri obsesyonlarına (p<0.05) eğilim arasında ve olumsuz olay yaşayanların takıntılı davranışlarının hayatlarının olağan akışına etkisi
(p<0.05) arasında anlamlı ilişki gözlenmiştir.
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Sonuç: Tekrarlayan davranışlara eğilimin görülme sıklığının geçmiş dönemlerde alınan
tanılar ve yaşanan duygu ve düşünceyi zorlayıcı olaylarla birlikte arttığı, bazı davranışların
yaşamın olağan akışını etkilediği ve gözlenen en yaygın tekrarlayan durumun düşünce düzeyinde olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: tıp öğrencisi, obsesif, kompulsif, nörolojik tanı
Danışman: Doç. Dr. Özlem Sarıkaya, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Yalçın Gül, yalcingul16@hotmail.com
MP-119
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
ALTERNATİF TIP YÖNTEMLERİNE BAKIŞI
Berberoğlu A.C., Bulut M., Kırlangı B., Koçak A.
Giriş: Alternatif tıp; tıbbi tedavilerin yerine geçen, modern tıp tarafından kabul edilmeyen
sağlık bakım yöntemleri bütünüdür. Hekim adaylarının bu yöntemlere bakış açısını belirlemek amaçlanmıştır.
Yöntem: 1. sınıf öğrencilerinin bakış açısını saptayabilmek ve farklı parametreler arasındaki
ilişkileri göstermek için 170 kişiye anket dağıtılmış ve 134 anket geri dönmüştür. Anket sorularımızda yaş, cinsiyet, gelinen coğrafi bölge ve annenin eğitim durumu kullanılmıştır. En
sık karşılaşılan alternatif tıp yöntemlerini, konuyla ilgili bilgi kaynaklarını, en çok ne tür hastalıklarda ve ne sebeple kullanıldığını belirlemek amacıyla çoktan seçmeli sorular; kullanım
sıklığını, yapılan uygulamaların yararlılığını belirlemek için dercelendirme tipi sorular kullanılmıştır. Diğer sorular ise gelecekteki hekimlik uygulamalarındaki tutumlara yöneliktir. Veriler SPSS programına işlenerek frekans ve yüzde tablolarına göre değerlendirme yapılmıştır.
Bulgular: Birinci sınıf öğrencilerinin %55,2’si bilgi düzeyini kısmen yeterli, %6’sı yeterli,
%38,8’i yetersiz bulmuştur. En çok bilinen alternatif tıp yöntemi %76,9 ile şifalı otlar iken en
az bilinen yöntem %8,2 ile oksijen terapisidir. Bu yöntemlere en çok %70,1 ile soğuk algınlığı
tedavisinde, en az %6,7 ile psikolojik rahatsızlıklarda başvuruluştur. Katılımcıların %67,9’u
bu yöntemlerin işe yaradığını, %5,2’si işe yaramadığını düşünmektedir. Öğrencilerin %59,0’ı
tedaviye destek amacıyla alternatif tedaviyi uygun görmektedir. Hekim adaylarının %44,0’ı
tıp fakültelerinde alternatif tıp dersleri verilmesi gerektiğini düşünürken %21,6’sı gerekli olmadığını düşünmektedir ve %3,6’sı bu konuda çekimserdir. Katılımcıların %47,0’ı hekimlik
hayatlarında alternatif tıp yöntemlerini hastalarına tavsiye edeceklerini söylerken, %17,9’u
karşıt fikir belirtmektedir.
Sonuç: Hekim adaylarının çoğunluğu alternatif tedaviyi gerekli bulmakta ve hekimlik hayatlarında hastalarına önereceklerini belirtmektedir. Ayrıca katılımcıların geneli tıp fakültelerinde alternatif tıp dersleri verilmesi gerektiğini düşünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Alternatif tedavi, hekim adayları, hekim adaylarının bakış açısı
Danışman: Doç. Dr. Özlem Sarıkaya, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Ayşe Cansu Berberoğlu, cansu.berberoglu@hotmail.com
MP-120
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN
BESLENME VE EGZERSİZ ALIŞKANLIKLARININ OBEZİTE RİSKİNE
ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
Vızdıklar C., Göger E., Kavak Ö.T., Avcı F., Berberoğlu D. M.

olmak üzere 47’si (%58,8) düzenli olarak egzersiz yapmaktadır. 19’u evde, 11’i spor salonunda
olmak üzere 30 kadın katılımcı (%39,5) düzenli egzersiz yaptığını bildirmiştir. Cinsiyetler arası
dağılım farkı anlamlıdır (p=0,049). Erkek katılımcıların 60’ı (%75) boy ve kilosundan memnunken kadınlarda bu sayı 43’tür (%56,6), aradaki fark anlamlıdır (p=0,015). Fazla kiloların
sorun olarak görülmesi de kadın katılımcılarda (53 kişi, %69,7) daha yaygındır, erkeklerden
sadece 29 kişi (%36,3) bu yönde düşünmektedir (p=0,001).
Sonuç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencileri ortalama vücut ölçülerine sahiptir. Beslenme ve egzersiz alışkanlıkları da göz önüne alındığında obezite riski katılımcıların çoğunda düşüktür. Erkekler daha fazla ve düzenli egzersiz yapmaktadır. Kadınlar ise boy
ve kilolarına daha fazla önem vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Obezite, beslenme, egzersiz, vücut kitle indeksi
Danışman: Doç. Dr. Özlem Sarıkaya, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Furkan Avcı, furkann288@hotmail.com
MP-121
TIP ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KULÜP EĞİLİMLERİ VE TIP
ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL HİSSETMELERİNE OLAN ETKİLER
Altun A., Aslan E., Çelebi İ.K., Koçdemir V.K., Yıldız C.
Giriş: MÜTF Dönem 1 öğrencilerinin sosyal davranışları, öğrencilerin kulüplerle olan ilişkilerine ve öğrencilerin günlük yaşantılarına göre incelenmiştir.
Yöntem: MÜTF Dönem 1 öğrencilerine sosyal yaşamı sorgulayan anket uygulanmıştır. 23
sorudan oluşan anketin 7 sorusu kulüplere aktif katılımı, 5 sorusu kulüp yeterliliğini, geri
kalanlar ise kulüp harici bireysel yapılan faaliyetlerin; nerede, kiminle, ne sıklıkta yapıldığını
sorgulamaktadır. Araştırmada hangi kulüp üyelerinin daha aktif olduğunu ve öğrencilerin
kendilerini sosyal hissetmelerinin sebeplerini bulmak amaçlanmıştır. Bunun için etkinliklere
son katılım tarihi, katılım sıklığı, duygusal ilişki durumu ve bireysel sosyal faaliyetlerin yapılma sıklığı SPSS programıyla (Pearson Chi-Square Test) değerlendirilmiştir.
Bulgular: MÜTF Dönem 1 öğrencilerinin 165 tanesine uygulanan “Sosyal Yaşam” anketinden 123 geri dönüş alınmıştır (%74,5). Bu geri dönüşlerden %55,2’si kadın, %44,8’si erkektir.
En çok üyeye sahip olan kulüpler: TurkMSIC (%33,3), ÖBAK (%22,7), EMSA (%20,3). TurkMSIC üyesi olanların en son bir kulüp etkinliğine katılma tarihi diğer kulüp üyelerinden daha
yakındır (p>0,05). TurkMSIC üyelerinin büyük bir çoğunluğu (%90,2’si) kulüp etkinliklerine
bir defadan daha fazla katılmıştır (p<0,05). Yine TurkMSIC üyelerinin kulüplerde temsilci,
yönetici, asistan gibi ünvana sahip olma oranı diğer kulüp üyelerinin oranından daha fazladır (p=0,001). “Sizce yeterince sosyal misiniz?” sorusuna evet diyenlerin (%58,5’lik kısmın)
%38,9’u kadın, %61,1’I erkektir. Ve bu kişilerin %36,1’inin duygusal ilişkisi vardır. Dönem 1
öğrencilerinden kendini yeterince sosyal görenlerin %52,7’si haftaiçi boş vakitlerini 2-5 kişilik
arkadaş grubuyla geçirmektedir (p=0,023).
Sonuç: MÜTF Dönem 1 öğrencilerilerinden edinilen sonuca göre; TurkMSIC, diğer öğrenci
kulüpleri arasında daha fazla ve daha aktif üyeye ve yöneticiye sahiptir. Grupla zaman geçirmek kendini daha sosyal hissetmeyi sağlıyor. Ayrıca Dönem 1 kızları, erkeklere nazaran
kendilerini sosyal açıdan daha yetersiz görüyorlar ancak alınan verilere göre böyle bir fark
yok, bunun sebepleri başka bir çalışmada araştırılabilir.
Anahtar Kelimeler: sosyal yaşam, üniversite kulüpleri, sosyallik algısı
Danışman: Doç. Dr. Özlem Sarıkaya, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Ece Aslan, ece.aslan@windowslive.com

Giriş: Obezite, bedende bulunan yağ miktarının çeşitli sağlık sorunları ve bunun sonucunda
beklenen yaşam süresinin kısalması riski oluşturacak düzeye gelmesi ile oluşan durumdur.

MP-122

Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine ‘Alışkanlıklarımız ve Bedenimiz’ başlıklı, çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular içeren anket uygulanmıştır. Araştırma
evrenine dağıtılan 170 anketin 156’sı (%91,76) geri dönmüştür. Veriler SPSS Statistics programında değerlendirilmiş ve değişkenler arasındaki ilişkiler ki-kare testi ile incelenmiştir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF
ÖĞRENCİLERİNİN TEDAVİYE YARDIMCI YÖNTEMLERE BAKIŞ AÇISI

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin 76’sı kadın (%48,7), 80’i erkektir (%51,6). Katılımcıların boy ortalaması 1,73 metre (±0,09), kilo ortalaması 65 (±12,03), vücut kitle indeksi
ortalaması 21,71 kg/m² (±2,92)’dir. 16’sı erkek 5’i kadın olmak üzere 21 katılımcının (%13,4)
vücut kitle indeksi, sınır değer olan 25’in üzerindedir. 115 katılımcı (%73,7) düzenli olarak
kahvaltı yapmaktadır. Katılımcıların %53,2’si (83 kişi) protein ağırlıklı besin türlerini, %24,4’ü
(38 kişi) karbonhidrat ve yağ ağırlıklı besin türlerini tercih ederken %22,4’ü (35 kişi) bu gruplar arasında tercih yapmamaktadır. Doksan dokuz kişi (%63,5) işlenmiş gıdaları tüketmediğini veya çok az tükettiğini bildirmiştir. Erkek katılımcıların 27’si evde, 20’si spor salonunda

Akçam G. Meriç S. Saydam S. Şengül R.Y. Varlık S.
Giriş: Tedaviye yardımcı yöntemler; patolojileri azaltmak, kişilerin sağlıklarını sürdürebilmelerini ve yaşam kalitelerini arttırabilmelerini sağlamak amaçlarıyla uygulanan tıbbi uygulamalardır. Bu araştırmada MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin tedaviye yardımcı yöntemlerden müzik,
dans, sanat, placebo, meditasyon ve hipnoz ile tedaviye bakış açılarını ve bu konularda ne
kadar bilgiye sahip olduklarını öğrenmek amaçlanmıştır.
Yöntem: Anket 7-22 Mart 2013 tarihleri arasında 140 kişiye dağıtılmış, 111 geri dönüş olmuştur. Anketin cevaplanma oranı %79,28’dir. Anket genel bilgiler ve tedaviye yardımcı yöntemler ile ilgili 20 sorudan oluşmaktadır. Verileri değerlendirmede SPSS programı kullanılarak
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sayı ve yüzde ile sıklık dağılımlarını hesaplanmıştır.
Bulgular: Katılımcıların %55’i kadın, %45,0’i erkektir. Katılımcılar, tedaviye yardımcı psikolojik yöntemlerin birçoğu hakkında fikir sahibidir. Ayrıca %12,6’sı müzik ile tedavi, %1,8’i dans
terapileri, %10,8’i doğa sesleri, %18,0’i hipnoz ile tedavi ve %19,8’i meditasyon teknikleri
hakkında oldukça bilgili olduğunu düşünmektedir. Ancak anketimizi yanıtlayanların %47,7’si
placebo yöntemini hiç bilmemektedir. Katılımcıların %36,9’u placebo’nun etkili bir yöntem
olabileceğini düşünürken %1,8’i buna kesinlikle inanmamaktadır. %55,9 oranında katılımcının ise, placebo yönteminin etkili olup olamayacağı hakkında bir fikri yoktur. Katılımcıların
%38,7’si müziğin bazı hastalıkların tedavisinde destekleyici unsur olduğu görüşüne katılmaktadır. %58,6’sı kısmen destekleyebileceğini söylerken, %2,7’si ise müziğin tedavi sürecinde etkili olabileceğine katılmamaktadır. Bununla ilgili olarak; %71,2 oranında katılımcı Osmanlı zamanında yapılan, insanların müzik, su sesi ve güzel kokular ile tedavi edildiği Bayezid
Külliyesi gibi bir kurumun günümüzde de gerekli olduğunu düşünmektedir. Arkadaşlarımızın %91,0’i hipnoz ile tedaviyi koşullar gerektirirse kullanabileceğini belirtmiştir. %9,0’u ise
bu yönteme sıcak bakmamaktadır. Anketimizi yanıtlayanların %88,3’ü fakültemizde tedaviye
yardımcı psikolojik yöntemleri kapsayan bir ders açılması halinde katılmayı düşünmektedir.

Yöntem: Araştırma, 180 dönem bir öğrencisinin katılımıyla yapılmış olup 128 kişiden geri
bildirim alınarak hazırlandı (%71.1). Araştırmada öğrencilerin bilime olan ilgileri ve Türk bilim
insanlarını ne kadar tanıdıklarını ölçmek için öğrencilere çoktan seçmeli ve eşleştirmeli sorular yöneltildi. Ayrıca Türkiye’ nin bilimdeki şu anki yerini nasıl gördükleri ve önümüzdeki 20
yıl (bu süre öğrencilerin birer bilim insanı olabilecekleri süre göz önüne alınarak hesaplandı)
içerisinde Türkiye’ nin bilimdeki yerinin nasıl olmasını bekledikleri sorularına verdikleri yanıtlarla öğrencilerin Türkiye’ nin akademik hayattaki yerini nasıl gördükleri belirlenmeye çalışıldı.
Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin %53,6’sı bilim yayınlarını takip etmektedir (takip edenlerin %2,4ü düzenli olarak takip etmektedir). Öğrencilerin %51,2si Türkiye’ nin
bilimdeki akademik yerini orta bulurken %62,4’ü ise önümüzdeki 20 yıl içerisinde daha iyi
olacağını düşünmektedir. Öğrencilerin hakkında oldukça bilgi sahibi olduğu bilim insanı Mimar Sinan (%72,8), hakkında hiçbir şey duymadıkları bilim insanı ise Arsev H. Arslan (%88,0)
olarak saptandı. Öğrencilerin %65’inin bilim insanlarını dergi ve gazeteden tanıdığı görüldü.
Bilim yayını takip eden öğrencilerin etmeyenlere göre %86,3 oranla bilgi içerikli sorulara
doğru yanıt verdiği tespit edildi.

Sonuç: Katılımcıların çoğu tedavi sürecine yardımcı yöntemlerin, tedaviye destek olabileceğini ve buna yönelik bir ders açılması durumunda katılmayı düşünmektedir.

Sonuç: Araştırma yüzdelerine göre, öğrenciler tarafından en çok tanınan bilim insanlarının
Mimar Sinan ve Cahit Arf olduğu buna ek olarak bilim yayını takip eden öğrencilerin etmeyen öğrencilere göre bilim insanları hakkında daha bilgili olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: placebo, müzik ile tedavi, terapi

Anahtar Kelimeler: bilim insanı, bilime ilgi

Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Serpil Meriç, meric.serpil@gmail.com

Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Aslıhan Pekmezci, aslihanpekmezci@hotmail.com

MP-123

MP-125

ÇOCUKLUKTAKİ YÖNELİMLERİN TIP FAKÜLTESİ TERCİHİNE ETKİSİ

ÇEVRENİN TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BAKIŞ AÇISI

Er A., Erdoğan E., İriş M., Kaya B., Yıldırım B.

Canbaz B. Katmer S.R. Özdemir S.H. Ünlüer, A.K. Yılmaz, F.

Giriş: Çocuklukta yaşananlar ve ilgilenilenlerin bireyin meslek seçimiyle ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada da Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine uygulanan anketle çocukluktaki ilgi, yönelim, alışkanlık ve eğilimlerin daha sonraki üniversite tercih döneminde tıp
fakültesi seçimindeki etkisi araştırılmıştır.

Giriş: Hekimlik her zaman popülerliğini koruyan ve halk içinde saygın kabul edilen bir meslek dalı olmuştur. Her kesimden insan tıp eğitimi hakkında niteliği ve miktarı değişmekle
birlikte bilgi sahibidir. Yakın çevrenin tıp eğitimiyle ilgili bilgilerinin ve bu bölüme bakış açılarının belirlenmesi amacıyla böyle bir araştırma yapıldı.

Yöntem: Katılımcılara çocukluktaki yönelimlerinin tıp fakültesi tercihlerindeki etkisinin
araştırılması amacıyla tıpla ve bilimsel dergi ve kitaplarla ne zaman ilgilenmeye başladıkları soruldu. Çocukluk döneminde tıbbın onlar için öncelikle neyi ifade ettiği öğrenilmek
istendi. Ailelerinde tıp eğitimi almış kimsenin olup olmadığı, bu bölümü seçmeye ne zaman
karar verdikleri, çocukken hastaneye ne sıklıkla gittikleri soruları çalışmada yer aldı. Eğer
çocukluktan beri tıp eğitimi almak istiyorlarsa buna nelerin sebep olduğu, istemiyorlarsa buna nelerin sebep olduğu soruldu. “Beyaz önlük”, “aşı”, “hemşire”, “doktor”, “stetoskop”
kavramlarının çocukluk döneminde onlar için ifade ettikleri anlamlar araştırıldı. 180 kişinin
%78,8 (142 kişi)’inden cevap alındı. Veriler SPSS 13 programına aktarıldı, sayı ve yüzde değerleri hesaplandı.

Yöntem: Araştırma konusuna uygun, ikisi klasik, on beşi çoktan seçmeli toplam on yedi soruluk anket hazırlandı. Anketler tıp öğrencilerine uygulanarak, öğrenciler gözüyle çevrenin
tıp öğrencilerine bakışı dolaylı yoldan değerlendirildi. Anket 2013 Nisan ayı içinde Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine uygulandı. 126 (% 70) anket geri döndü. Veriler
SPSS programına girilerek sayı ve yüzde dağılımları hesaplandı.

Bulgular: Katılımcıların %50’si kadın, %50’si erkekti. Araştırmaya katılan kadınların
%63,4’ünün, erkeklerin ise %56,3’ünün bilimsel içerikli yayınlarla 7-13 yaş arasında ilgilenmeye başladıkları tespit edildi. Tıpla ilgilenemeye başlama yaşınınsa kadınlarda %53,5, erkeklerde ise % 54,9 oranında 14 yaş sonrası olduğu görüldü. “Tıp seçmeye ne zaman karar
verdiniz” sorusuna erkeklerin %46,5’i lise dönemi olarak cevap verirken, kadınlardan %32,4
ilköğretim; %31,0 lise cevabı alındı. Ankete katılan kadınların %59,2’sinin, erkeklerinse
%50,7’sinin küçüklükten beri doktorluk mesleğini istedikleri öğrenildi.
Sonuç: Tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin bilime yönelme yaşları daha erken zamanda
olsa da doktorluk mesleğine yönelmelerinin daha sonraki yaşlarda olduğunu gösterdi.
Anahtar Kelimeler: tıp öğrencileri, tıp seçimi, çocukluk eğilimleri
Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Merve İriş merve.iris@hotmail.com
MP-124

Bulgular: Ankete cevap verenlerin 61’i kadın (% 48,4), 65’i erkekti (% 51,6). “Sizce yakın çevreniz altı, yedi yıllık bir tıp eğitimini uzun buluyor mu?’’ sorusuna 10 kişi (% 7,9) ‘hayır, normal
buluyorlar’, 98 kişi (% 77,2) ‘evet, ama öyle olması gerektiğini düşünüyorlar’, 16 kişi (% 12,6)
‘evet, daha kısa olabileceğini düşünüyorlar’ yanıtını verdiler. ‘Sizce çevrenizdeki insanlar sizin
altı yılın sonunda bölüm tercihi yapacağınız konusunda ne kadar bilgililer?’ sorusuna 72 kişi
(% 56,7) ‘çoğu bilgili değil’, 6 kişi (% 4,7) ‘herkes biliyor’ şıklarını seçmiştir. ‘Çevreniz seçeceğiniz uzmanlık dalı konusunda öneride bulunuyorlar mı?’ sorusuna 111 kişi (% 87.4) ‘evet’
cevabını verdi. Bu soruya takiben sorulan ‘Evetse genelde hangi uzmanlık dalını seçmenizi
öneriyorlar?’ sorusuna verilen cevaplardan ilk sıradakiler 22 (% 17,3) kişiyle Kadın Hastalıkları-Doğum ve 16 (% 12,6) kişiyle Kalp Damar bölümleridir.
Sonuç: Birinci sınıf tıp öğrencilerinin gözüyle, eğitim süresi halk tarafından uzun bulunurken bu eğitimin gerekli olduğu düşüncesi genel kanıdır. Uzmanlık dalı seçiminin altı yıllık
eğitimden sonra girilen sınavla olduğunun çevre tarafından bilinmediği saptanmıştır. Halkın
gözünde en seçkin uzmanlık dalının kadın hastalıkları doğum olduğuna, çevrelerinin öğrencilere tavsiyelerinden yola çıkarak ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uzmanlık tercihi, tıp eğitimi süresi
Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Saime Hacer Özdemir, ozdemirshacer@gmail.com
MP-126

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN
BİLİME İLGİSİ VE TÜRK BİLİM İNSANLARININ TANINMA SIKLIĞI

YETİŞEN GENÇ NESLİN DEĞİŞEN SİYASİ ALGISI

Yumuşak A., Kaya D., Pekmezci A., Kan N., Üstündağ S.

Atay O., Ayaz G., Çavuş E., Karakaya A., Tola A.A.

Giriş: Bu araştırmada Dönem 1 öğrencilerinin bilime olan ilgileri temel alınarak Türkiye’ nin
bilimdeki yerini nasıl gördüklerini ve Türk bilim insanlarını ne kadar tanıdıklarını değerlendirmek amaçlandı.

Giriş: Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinde kararsız siyasi dönemlerden geçmiştir. Bu da ülke
insanlarında siyasi gündemden uzak durmanın doğrusu olduğu, görüşlerini dile getirmenin
kendileri açısından tehdit oluşturacağı yönünde bir önyargı oluşturmuş olabilir. Çalışmada
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amaç bu anlayışın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri üzerindeki yansımalarını tespit etmektir.
Yöntem: Hedef kitleyi demografik açıdan tanımaya yönelik 3, siyasete bakış açılarını tespit
etmek üzere 18; toplam 21 soruluk anket hazırlanmıştır. Anketler katılımcılara dağıtılmış ve
doldurmaları istenmiştir. Dağıtılan 162 anketten 147 (%90.7) geri bildirim alınmıştır. Veriler
SPSS 17 programı kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların 75’i (%51) erkek, 72’si (%49) kadından oluşmaktadır. Grubun yaş
ortalaması 19,5 (ss=1,0025)tir. Verilere göre, 99 (%67,3) kişi ailesinden siyasi olaylara karışmaması yönünde öğüt almıştır. ‘’Siyasi içerikli kitap, film, müzik vs. ne kadar ilginizi çeker?’’
sorusuna ‘’Sıkı bir takipçiyimdir.’’ diyenlerin %82,4’ü (n=14) erkektir (p=0,018). Siyasi görüşlerin üniversite ortamında rahatça dile getirilebilmesi gerektiğine inanan katılımcıların 36
(%52,9) tanesi bunun gerginlik, kargaşa vs. ye neden olmadan gerçekleşebileceğine inanmamaktadır (p=0,005).
Sonuç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri siyasete dahil olmaktan çekinmekle birlikte, siyasette aktif olmanın gerekliliğinin ve buna üniversitenin de katkı sağlayabileceğinin farkındadır. Türk toplumunun sosyal yapısı sonucu erkekler kadınlara nazaran
siyasetle daha yakından ilgilidir.
Anahtar Kelimeler: üniversite, siyaset, genç nesil
Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sinem Yıldız, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Ahsen Aşikar Tola, ahsenasikartola@hotmail.com
MP-127
MEDYA VE İNTERNETTEKİ ŞİDDET-KORKU ÖĞELERİNİN İNSAN
DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ
Seven İ., Gür K., Öztürk M., Demirer Ş., Kalmaz C.
Giriş: Şiddet “güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümü”, korku ise “bir belirsizlik karşısında
tehdit algısı ile tetiklenen rahatsız edici ve olumsuz bir his” olarak tanımlanır. Bu çalışmanın
odağı, medya ve internetteki korku-şiddet ögelerinin insan yaşantısı ve davranışına etkisidir.
Yöntem: Çalışmaya Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1’den 135 öğrenci katılmıştır.
Temsil oranı %77,1’dir. Katılımcıların %50,4’ü (n=68) kadın, %49,6’sı (n=67) erkek, genel yaş
ortalaması ise 19,41 (ss=1,07)’dir. Ankette, çoktan seçmeli, evet-hayır tipi ve likert tipi soruların yanı sıra görsel bir soru da bulunmaktadır. Anketi oluşturan 16 soru, demografik bilgileri,
şiddet-korku öğelerine ulaşma yollarını ve bunlardan etkilenme şekillerini içermektedir. Elde
edilen veriler SPSS 17.0 programıyla değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmada katılımcıların %48,9’u (n=66) filmlerin korku-şiddet kanalı olduğunu
onamıştır. Buradan hareketle, filmler ve korku-şiddet unsurlarının merkezinde olan korku-gerilim filmleri; mercek altına alınmıştır. Katılımcıların, gerçek yaşamdan alıntıya dayanarak kurgulanan korku filmlerinden etkilenme oranı yüksekken (çok fazla etkilenirim %42,9
(n=57); vampir, hayalet vb. gerçek dışı öğeler barındıran filmlerden etkilenme oranı düşük
(hiç etkilenmem %43,2 (n=57) bulundu. Korku-gerilim filmlerinin cinsiyete göre beğeni durumu ele alındığında erkek katılımcıların %71,6’sı (n=48) korku filmlerini izlemeyi sevdiğini
belirtirken bayan katılımcılarda bu oran %55,9 (n=38) olarak saptanmıştır. Ayrıca korku-gerilim filmlerinin %96,5 (n=111) oranında akşam-gece zaman aralığında izlendiği ortaya konmuştur. Tüm bunlara ek olarak katılımcıların %14,1’i (n=19) korku şiddet öğelerinin şiddete
olan mevcut eğilimlerini arttırdığını belirtmektedir.
Sonuç: Gerçek hayatla bağdaşması kolay şiddet unsurları kişilerden uzak kalmak kaydıyla
sempati unsuru olabilmektedir. Bunu temel alan korku gerilim filmlerinin insanlar üzerinde
şiddet ve korkuyu perçinleyici etkisi vardır. Kişiler kendilerinde şiddet eğiliminin arttığını görüşünden çok, içinde bulundukları toplumda şiddetin yaygınlaştığı görüşünü benimserler.
Anahtar Kelimeler: Şiddet eğilimi, Korku Filmi, Güvensizlik, Şiddet yaygınlığı

gelmektedir. Son dönemlerde yapılan pek çok çalışma fantastik unsurlar içermekte ve kaçınılmaz olarak insanlar üzerinde etkili olmaktadır. Buradan hareketle üniversite öğrencilerinin
de bu akımdan bir şekilde etkilenmiş olduğu varsayılmaktadır. Bu çalışmada fantastik eserlerin 90’lı yıllarda doğmuş olan gençler üzerindeki etkisi araştırılmaktadır.
Yöntem: Araştırmaya, MÜTF 1. sınıfta okumakta olan 46 (%46) kadın, 54 (%54) erkek katılmıştır. Grupta gözlenen en yüksek yaş 22, en düşüğü 17’dir. Katılımcılar anketleri kendi başlarına doldurmuştur. İstatistik değerlendirme için SPSS 17 kullanılarak Ki-kare Testi ve Bağımsız
Örneklemli T testi uygulanarak yapılmıştır.
Bulgular: Çalışılan grubun %15’i (n=15) fantastik serilere ilgi duyduğunu bildirmiştir. Kızların %19,6’sının (n= 9), erkeklerin %11,1’inin (n= 6), fantastik türüyle ilgilendiği görülmüştür.
Araştırma, katılımcıların %88’inin (n=88), fantastik serilerin hayal gücünü geliştirdiğine ve
%79’unun (n=79) bilim kurguya olan merakı arttırdığına inandığını göstermektedir. Katılımcıların %62’si (n= 62), ise fantastik serilerin küçük çocuklar için sakıncalı olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %20’si (n=20) gelecekte çocuklarına fantastik serileri önermeyeceğini söylemekte ancak fantastik serilere duydukları genel ilgilerinin ise 10-15 yaşlarındayken
oluştuğunu söylemişlerdir.
Sonuç: Katılımcıların çoğunun fantastik seriler hakkında olumlu düşünmesine rağmen bir
kısmı fantastik serileri sakıncalı bulmuşlar ve çocuklarına tavsiye etmek istememişlerdir.
Bunun nedeni gerçeklikten uzak bir dünyanın gelişmekte olan bireylerin gerçeklik algısını
olumsuz etkileyeceği düşüncesidir. 10-15 yaş grubu arasında ise ergenlikle beraber yeni bir
dünya arayışına giren bireylerin fantastik eserlerle ilgilenmesi göze çarpmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fantastik, gelişim, çocuk
Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sinem Yıldız, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Eda Kaya, edakaya93@gmail.com
MP-129
TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ VE
PLANLAMA ALIŞKANLIKLARININ AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE
ETKİSİ
Delican O., Demir D., Ecin S., Güven F.B., Özden E.
Giriş: Lakien’e göre planlı yaşamak, yapmak istediklerimizi önem sırasına göre dizmek,
amaçlarımızı yerine getirmek için belli bir taslak oluşturmak ve bu taslağı belli zaman aralığına oturtmaktır. Bu tanımın insan yaşamına uyarlaması kişiden kişiye değişmekle beraber
çeşitli değişkenlerden de etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, zamanı yönetme ve plan
yapma becerilerinin ders başarısı ile ilişkisini ortaya koymaktır.
Yöntem: Araştırmada kullanılan anket demografik bilgiler, ders çalışma alışkanlıkları ve planlı yaşamanın kişinin sosyal hayatındaki yeri ve etkileri bölümlerinden oluşmaktadır. Altısı açık
uçlu yirmisi çoktan seçmeli olmak üzere 26 sorudan oluşan anket 170 Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisine dağıtılmış ve anketlerin 145 (%85,29) tanesi cevaplandırıldıktan sonra toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 programı ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %50,3’ü (n=73) kadın, %49,7’si (n=72) erkektir. Planlı yaşama derecesi ile notlar arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır(p>0,05). Ayrıca cinsiyet ile not ortalamaları arasında da anlamlı bir ilişki bulunamamıştır(p>0,05). İnsanların planlı yaşamaya eğilimleri arttıkça bu tarzda yaşamakla ilgili memnuniyetleri de artmaktadır(p=0,002).
Ankete katılanların %47,8’i (n=64) verimsiz geçirdiğini düşündükleri zamanları internet ve
bilgisayarla geçirirken, %3’ü (n=4) kitap okuma ile geçirmektedir. Kadınlar, günlerinin ortalama 5,6 (ss=3,84) saatini boş geçirdiğini düşünürken erkeklerde bu değer 6,7 (ss=5,38) saate
çıkmaktadır (p=0,017). Öğrenci evi ya da yurtta kalanlar okula gelirken ulaşım araçlarında
daha az zaman harcarken (ort=70 dk, ss=54,71 dk) aile yanında kalanlar daha fazla zaman
harcamaktadırlar(ort=112 dk, ss=71,26 dk) (p=0,002). Öğrenci evi ve yurtta kalanların başarısı aile yanında kalanların başarısından düşük çıkmıştır (p=0,003).

FANTASTİK SERİLERİN HAYATIMIZA ETKİSİ

Sonuç: Aile yanında kalan öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha başarılı olduğu
görülmüştür, bu veri aile ortamının başarı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Planın yaşamdaki yeri arttıkça planlı yaşamakla ilgili memnuniyetinde arttığı saptanmıştır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu verimsiz geçirdiği zamanlarını internet ve bilgisayar
karşısında harcamaktadır, bu da gelişen teknolojinin insanların hayatı üzerinde olumsuz
etkide bulunduğunu göstermektedir. Planlı yaşama ile akademik başarı arasında anlamlı bir
ilişki bulunamamıştır.

Kaya E., İğneci E., Keskin N., Sönmez H., Seçgin E.

Anahtar Kelimeler: Zaman yönetimi, akademik başarı, zaman planlama

Giriş: Kelime anlamı hayali olan fantastik, 17. yüzyıldan başlayarak Fransa’da gelişen bir edebi akımdır. Günümüzde bu edebi tür giderek yaygınlaşmakta ve hayatın bir parçası haline

Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sinem Yıldız, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Furkan Batuhan Güven, furkanbatuhang@gmail.com

Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sinem Yıldız, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Kutlay Gür, kutlaygur@gmail.com
MP-128
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MP-130
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
SOSYAL TERCİHLERİNİN MEZUNİYET SONRASI SEÇMEK İSTEDİKLERİ
UZMANLIK BÖLÜMLERİYLE İLİŞKİSİ
Avlaç A., Çalışgan K., Dündar A.S., Hot N., Kesen C.H.
Giriş: Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek uzmanlaşmak istedikleri alanı seçmektedirler. Hangi alanın seçileceği bireylerin sosyoekonomik
durumları ve sosyal hayatları ile ilişkili olabilir. Bu araştırmada MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinin
uzmanlaşmak istedikleri alanlarla sosyal hayatlarının ilişkisi incelenmek istenmiştir.

Sonuç: Bu çalışma ile Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin rüyalarında korku ve endişenin daha
ön planda olduğu, rüya görülme sıklığının, rüyaların ana teması ve hakim duygusunun cinsiyet farkı gösterdiği tespit edilmiş; yaşanmış bazı olayların rüya sıklığı ve içeriğini etkilediği
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rüya, Rüyaların hatırlanması, Deneyim
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Apaydin Kaya, Aile Hekimliği ABD
İletişim:
Kaan Yurtcanlı, kakaokaan@hotmail.com
MP-132

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmamızın evrenini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Şubat- Mart 2013 tarihlerinde çalışmaya katılmayı
kabul eden, 168 kişiye sosyodemografik özellikleri ile sosyal hayatlarının ve 6 yıllık eğitimden
sonra seçmek istedikleri uzmanlık alanlarının sorgulandığı bir anket uygulandı. Toplam 151
geri dönüş alındı (tüm sınıfın %83’ü). Anket derecelendirmeli, kapalı ve açık uçlu 20 sorudan
oluşmaktadır. Veriler SPSS istatistik 17.0 programında sıklık dağılımı ve ki-kare testi ile analiz
edildi. p<0,05 değerleri anlamlı kabul edildi.

M.Ü TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN KADAVRA BAĞIŞINA
BAKIŞ AÇISI

Bulgular: Anketimize katılan öğrencilerin %49,3’ünü kadın, %50,7’si erkektir. Öğrencilerin
%36,7’si cerrahi bilimlerde, %54’ü dâhili bilimlerde, %4’ü de temel bilimlerde uzmanlaşmak
istemektedirler. Öğrencilerin %5,3’ü ise henüz kararsızdır. Cerrahi bilimlerde uzmanlaşmak
isteyenlerin %60’ını erkekler oluştururken dâhili bilimlerde bu oran %43,2’dir. Tıbbı seçme
sorusuna en çok, %27,5 ile “toplumda saygın bir yerinin olması” cevabı verilmiştir. Uzmanlık
olarak temel bilimleri isteyenlerin %50’sinin aile isteği ile tıp seçmekte olduğu görülmüştür.
Polisiye/Gerilim/Macera türü kitap okuyanlarda cerrahi bilimleri tercih oranı (%45,5), dâhili
bilimleri tercih etme oranına (%29,6) göre daha yüksek çıkmıştır (p<0,05). Ekonomik durum,
ailenin eğitim durumu, en çok yaşanılan bölge, dine bağlılık, bir spor aktivitesine katılma,
internet kullanım amaçları, sosyal mekan tercihleri ile seçilmek istenen uzmalık alanı ile herhangi bir ilişki bulunmamıştır.

Yöntem: Mart 2013’te Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin kadavra bağışına bakış açısını araştıran 13 soruluk çoktan seçmeli, kendilerinin dolduracağı bir anket uygulandı. Dağıtılan 155
anketten (sınıf mevcudunun %88.5’i) 150 tanesi geri döndü.Veriler SPSS ortamına kaydedilerek sıklık dağılımı ve ki-kare testi yapıldı.

Sonuç: Dönem 1 Tıp öğrencilerinin seçmek istedikleri uzmanlık alanları ile sadece okunan
kitap türü arasında bir ilişki bulunmuştur. Diğer sorgulanan ögeler ile anlamlı bir ilişki bulunamaması öğrencilerin genel yatkınlıklarının benzer olmasıyla bağdaştırılabilir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal hayat, sosyal tercih, tıpta uzmanlık.
Danışman: Öğr. Gör. Dr. Çiğdem Apaydın Kaya, Aile Hekimliği ABD
İletişim:
Kağan Çalışgan, kagancalisgan@gmail.com
MP-131
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN
GÖRDÜKLERİ RÜYALARI HATIRLAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE
RÜYALARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Yurtcanlı K. Gidener T. Aşkın M. Yılmaz H. Özçıkmak E.
Giriş: Biyolojik ve psikolojik bir olgu olan rüyalar, uykudaki algısal yaşantılar olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin rüyaları nasıl hatırladıklarını,
cinsiyet, yaş ve yaşanan deneyimlerin rüyaları nasıl etkilediğini saptamak amaçlanmıştır.
Yöntem: Gerekli ön araştırma yapıldıktan sonra oluşturulan 20 soruluk çoktan seçmeli anket,
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1’de eğitim gören öğrencilere 2013 Şubat ayında
dağıtılarak kendi kendilerine tamamlamaları sağlandı. Anket 172 kişinin katılımıyla yapıldı
(sınıf mevcudunun %91’i). Veriler SPSS 11.6 programında değerlendirildi.
Bulgular: Rüya görmediğini ifade eden 1 kişi değerlendirme dışında tutuldu. Değerlendirmeye alınan 84 (%49,1) erkek ve 87 (%50,9) kadının yaş ortalamalarının 19,5 ±1,06 olduğu belirlendi. Katılımcıların %27,5’inin her gün, %45,6’sının haftada bir veya birkaç kez,
%26,9’unun da nadiren rüya gördüğü tespit edildi. Kadın katılımcıların %35,6’sı, erkek katılımcıların da %18,8’i her gün rüya görmektedir. Katılımcıların %86’sının rüya görmeyi sevdiği
tespit edildi. Rüyalarda en sık hissedilen duyguların sırasıyla korku (%65,5), endişe (%56,7) ve
sevinç (%55) olduğu bulundu. Katılımcıların; %49,1’i rüyalarını renkli gördüğünü, %67,8’inin
de aynı rüyayı birden fazla kez gördüğünü bildirdi. Rüyalarda sık karşılaşılan ilk 3 olayın sırasıyla düşme %56,1, birinden kaçma %49,1, sınavdan kalma %33,3 olduğu bulundu. Kadınların erkeklere göre rüyalarında daha fazla birinden kaçtığı (%60,9, %36,9) ve biri tarafından
kaçırıldığı (%31, %10,7) saptanmıştır (p<0,05). Erkeklerin ise kadınlara göre rüyalarında daha
fazla cinsellikle ilgili olaylar gördüğü tespit edilmiştir (%46,4, %4,6) (p<0,05). Depreme tanık
olanlar tanık olmayanlara göre daha sık rüya görmekteydi (p<0,05).
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Şahbaz İ., Atalay C., Özden A., Kerimoğlu Z., Kurnaz S.
Giriş: Avrupa ülkelerinde kadavra bağışının Türkiye’ye oranla daha yaygın olduğu ve tıp fakültelerinde kadavra bulmanın daha kolay olduğu bilinmektedir. Türkiye’deki tıp fakültelerinde 10 kişiye 1 kadavra bile düşmemektedir.

Bulgular: Ankete katılanların %48’i Kadın, %52’si Erkek, yaş ortalaması 19,5 ± 1,1’dir. “Kendinizi kadavra olarak bağışlamak ister misiniz?” sorusuna katılımcıların %11,3’ü evet, %29,3’ü
kararsızım ve %59,3’ü hayır yanıtını verdi. Hayır yanıtı verenlerin %59,1’i vücut mahremiyetine uygun olmadığını düşünmekte, %30,7’si dini açıdan uygun bulmamaktadır. Organlarını
bağışlamayı düşünen %54,7’lik kesimin %50’si kadavra olmayı istememektedir. Kadavranın
nasıl temin edilmesi gerektiğini sorduğumuzda katılımcıların %69,1’i “kişinin kendi vücudunu bağışlaması yoluyla”, %47,6’sı “kimsesiz cesetlerin tıp fakülteleri tarafından alınmasıyla”
elde edilmesini uygun bulmuştur. %21,4’ü ise her iki seçeneği de uygun görmüştür. %1.3’lük
kesim de tıp eğitiminde kadavra kullanımını gereksiz bulmaktadır.
Sonuç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencileri kadavra bağışına organ
bağışı kadar sıcak bakmamaktadır. Öğrencilerin neredeyse tamamı tıp eğitiminde kadavra
kullanımını yararlı bulduğu halde çoğunluğu kendi vücudunu kadavra olarak bağışlamayı
düşünmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Kadavra Bağışı, Tıp Eğitimi, Kadavra Kullanımı
Danışman: Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Apaydin Kaya, Aile Hekimliği ABD
İletişim:
Samet Kurnaz, samet_kurnaz@msn.com
MP-133
TEKNOLOJİNİN TIP 1 ÖĞRENCİLERİNİN HAYATINDAKİ YERİ
Yıldırım Ç., Uğur H., Aksu Ç., Ateş M.B., İsmagulova N.
Giriş: Teknoloji gün geçtikçe gelişen ve hayatımızın vazgeçilmez parçası olan bir unsurdur.
Artık Teknolojinin olmadığı bir alan yoktur. Artık herkeste bir cep telefonu vardır örneğin.
Bu araştırmanın amacı teknolojinin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin
hayatındaki yerini görmektir.
Yöntem: Anket Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinden 173 kişiye dağıtılmış, 151 tanesi (%87,2) geri dönmüştür. Anket çoktan seçmeli 13 sorudan oluşmaktadır. Veriler SPSS 17.0 programında frekans dağılımı ve ki-kare testleri kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %42,4’ü kadın, %57,6’sı erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 19
bulunmuştur. Kadın %48,4’ünün teknolojiyi takip ettiği, %45,3’ünün ihtiyacı olduğu kadar
takip ettiği ve %6,3’ünün takip etmediği; erkeklerin ise %66,7’sinin teknolojiyi takip ettiği,
%27,6’sının ihtiyacı olduğu kadar takip ettiği ve %5,7’si takip etmediği görülmüştür (p>0,05).
Katılımcıların %55,6’sı vakitlerinin çoğunu teknolojik aletler içinden telefonla geçirdiklerini
belirtmişlerdir. Bu kişiler de vakitlerinin %51,2’sini mesajlaşmaya, %31’i internete ve %17,9’u
konuşmaya harcadıklarını bildirmişlerdir. Katılımcıların %35,8’i ise vakitlerinin çoğunu bilgisayar ile geçirdiklerini belirtmişlerdir. Bu kişiler ise vakitlerinin %55,6’sını eğlenceye, %24,1’i
internete ve %16,7’si iş/araştırma/ödeve harcadıklarını bildirmişlerdir. İnternet kullanımında
ise %69,5 bilgisayarın, %15,2 telefonun ve %10,6 tablet bilgisayarın tercih edildiği görülmüştür. İnternette geçirilen vaktin %59,6’sı sosyal medyada (facebook, twitter vb.), %15,2’si haber/spor sitelerinde, %9,3ü ders/araştırma, %6,6’sı online oyunlarda ve %4,6’sı eğlence için
kullanılmaktadır.
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Sonuç: Katılımcılar arasında cinsiyet farkının teknolojiyi takip üzerinde kayda değer bir etkisi yoktur. Bunun da katılımcılarımızın teknolojik gelişmelere ulaşım imkanlarının eşdeğer
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu çalışmanın uygulandığı yaş grubunda farklı
teknolojik araçların benzer amaçlar -genel olarak iletişim- doğrultusunda kullanıldığı saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların boş vakitlerinin çoğunu teknolojik aletlerle geçirmelerine rağmen bunun, sosyalleşmelerini olumsuz yönde etkilemediğini ve onları yalnızlaştırmadığını
savundukları görülmüştür. Öte yandan teknolojinin hayatımızdaki yerinin giderek arttığı ve
bu durumun değişmeyeceği görüşünün de genel kanı olduğu elde edilen veriler arasındadır.

Sonuç: In general, we found that the students who either traveled abroad or had family and
friends living abroad were more acceptable of cultural differences than those who did not
travel or had family member abroad.
Anahtar Kelimeler: traveling, interactions, culture, acceptance
Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sinem Yıldız, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Annisha Condace Skinne, annisha_skinner@yahoo.com

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, İnternet, Telefon, Bilgisayar
Danışman: Doç.Dr. Arzu Uzuner, Aile Hekimliği ABD
İletişim:
Çağan Yıldırım, caganyildirim94@hotmail.com
MP-134
STUDYING HABITS OF FIRST YEAR STUDENTS AT MARMARA UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE
Almassri S., Dassum, S.S., Rama S., Tursunkhujaeva S., Zalmai S.
Giriş: This study is about studying habits of first year medical students of Marmara University. The students have different studying methods, study in different places and it affects
their success. This study shows mostly used methods and differences between them.
Yöntem: A questionnaire composed of 15 questions was prepared by group. The questions
were about the studying methods, studying places, sources of information used,etc. These
questionnaires distributed to 146 students, 117 (%80,1) of them given back. The answers
were analyzed with frequency, impaired sample t-test and chi square tests.
Bulgular: %52,1 (n=61) of the participants are male, %47,9 (n=56) are female. The mean age
of male participants is 19,41 (sd=0,783) and the mean of the female participants is 19,32
(sd=1,237). All participants are studying their first class for them fist time(not repeating).
From 117 only two of them (%1,71) have part-time jobs and both are males; one said that it
doesn’t effect his study time badly, one said it effects his study time badly. From all participants, %34,2 (n=40) thinks their study methods will work further years, %10,3 (n=12) thinks
their study methods won’t work and %55,6 (n=65) is not sure.
Sonuç: This study shows that every student has his/her own study manner. These methods
generally aren’t very dependent on where they live, where they prefer to study.
Anahtar Kelimeler: Studying habits, first year students, studying methods
Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sinem Yıldız, Tıp Eğitimi ABD
İletişim:
Shakhnoza Tursunkhujaeva, sahnoza@windowslive.com
MP-135
THE INTERACTIONS BETWEEN FOREIGN AND TURKISH STUDENTS
Skinner A.C ., Arbabow Ç., Dizdareviç D., Khan A.,
Giriş: This study aims to determine the effects traveling has on interactions between Turkish
and foreign students at Marmara University and their perspective on the advantages and
disadvantages of having their studies in English.
Yöntem: For this study, 100 first year students, 55% of the class, filled out a questionnaire
comprising of 19 questions relating to travel history, languages spoken, time spent abroad,
international friendships and emigration
Bulgular: Of the 100 participants there were 55,0 % males and 45,0% females with an
average age of 19 years. 37,0% of the participants have traveled abroad to an average of
2 countries each with U.S.A, France and Russia being the most visited countries. 90,0% of
the travelers admitted that they were more accepting of other cultures. 56,0% of the travelers spent less than 3 months abroad while 21,0% spent more than 1 year. 39,0% of the
participants have family members living abroad. When asked to express their thoughts on
having their studies in English, 15,0% stated it was a waste of time. 38,0% stated it allowed
them to travel more comfortably, 8,0% stated it insulted their traditional education system.
61,0% stated it would be easier for them to find jobs and study abroad with 43,0% stating
it was too hard to study. 52,0% of the participants admitted to having close foreign friends,
80,0% of which met in person. 37,0% of the participants admitted thoughts of marrying a
foreigner. Difference of culture and religion were stated as the most significant barriers to
approaching foreigners.
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CERRAHLARIN EL YIKAMA DAVRANIŞLARI, BİLGİSİ VE
AMELİYATHANEDE CİLT ANTİSEPSİSİ
Aktan Ö.A.1, Uğurlu Ü.M. 1, Mokhtare S.1, Kızılkan Y. E.3, Yıldız F.3, Pekru Y.2, Kuzucanlı M.1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul,
Türkiye.
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri, İstanbul, Türkiye.

Sonuç: Aile hekimliği uygulamaları ülkemizde yenidir. Süreç içinde bu uygulamalar kapsamında yönetsel ve işlevsel olarak görev alacak sağlık profesyonelleri, hukukçu, işletmecilerin
öğrencilik yıllarından itibaren birinci basamak sağlık hizmetleri konusundaki farkındalıkları
düşük bulunmuştur. Bu farkındalığı artırmak için ders programı kapsamında eğiticiler bu
bilgileri daha sıklıkla paylaşmalı ve bilgilerin davranışa dönüşmesini sağlamalıdır. Sürdürülebilir aile hekimliğinin oluşması için birinci basamak sağlık hizmetlerinde aynı hekimin,
aynı bireye, en az hata ile hizmet verebilmesini sağlayacak yarının profesyonellerinin konu
hakkındaki farkındalığı düşüktür.
Anahtar Kelimeler:
Aile Hekimliği, Sağlık, Hukuk, İşletme, Öğrenci
İletişim: İdil Yıldırım, hukukcuidil@gmail.com

Giriş: Cerrahi alan infeksiyonları, hastaların iyileşme süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada; el yıkama detayları, cerrahi ekibinin cerrahi alan antisepsisi uygulamalarına
olan bağlılığı izlendi ve kaydedildi. Daha sonra; izlenen cerrahlara, ameliyathane kuralları
hakkındaki teorik bilgilerini ölçmek için anket uygulaması yapıldı.
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Yöntem: Araştırma için 5 farklı cerrahi birim (Genel cerrahi, üroloji, plastik cerrahi, göğüs
cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum) seçildi ve gözlendi. Bu cerrahi birimlere ait cerrahi
ekiplere; kullanılan antiseptik seçimleri ve antiseptiğin özellikleri, uygun el yıkama süreleri
ve tırnak fırçası kullanımları, hasta cilt antisepsisinin gereklilikleri soruldu.

İpek E.1, Akın D.2, Görmüş U.3, Yapışlar H.4, Sarıoğlu T.5, Farah A.*6

Bulgular: Toplam 107 izleme yapıldı (53 asistan, 27 hemşire, 6 uzman, 21 öğretim görevlisi).
Tamamının ortalama (±standart sapma) el yıkama süresi; 69.1 (±49.8) saniye idi (Değer aralığı: 43.8-98; p=0.001). 79(%73.8) kişi fırça kullanmazken, 18(%16.8) kişi fırçayı sadece tırnakları
için, 10(%9.4) kişi ise fırçayı tırnakları, elleri ve kolu için kullandı. Cilt antisepsisinden cerrahi
insizyona kadar geçen ortalama (±SS) süre 6.7(±3.5) dakika oldu (p=0.088). Anket sonucunda; cerrahi ekibin, el yıkama süresinin 4.2(±2.8) dakika (p=0.13) olması gerektiğine inandıkları ortaya çıktı. Fırça kullanımı soruldu ve 21(%29.6) kişi uygulamadığı halde 50 (70.4%) kişi
fırça kullanımının gerekliliğini ifade etti. Povidon iyot (PVP-I)’un etki mekanizması sorulduğunda ise sadece %69’luk kısım tarafından bakterisidal olarak yanıtlandı.
Sonuç: Bu araştırma; cerrahi ekibin lokal el hijyen protokollerine bağlılığının ve cerrahi antisepsi hakkındaki temel bilgisinin zayıf olduğunu gösterdi.
Anahtar Kelimeler:
İletişim:

sepsis, el yıkama, el hijyeni, ameliyathane

Ferhat Yıldız, yildizmath@gmail.com
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Üçtepe A. , Toplu G. , Akyüz N. , Yıldırım İ. , Tümerdem Çalık B. , Yıldırım Kaptanoğlu A.
1

2

3

4

4

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri, İstanbul
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü Kartal/Istanbul.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Haydapaşa/Kadıkoy/Istanbul
4
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, İstanbul
1
2
3

Giriş: Birey ve ailesi için kesintisiz ve bütüncül sağlık hizmeti veren, biyoloji, klinik, davranış
bilimlerini birlikte kullanan uzmanlık dalına aile hekimliği denir. Aile hekimi akut ve kronik
hastalıkların tedavi edilmesine ek olarak, hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla sağlık
okuryazarlığı ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmeti sağlar. 2003 yılından beri deneme aşamasında olan aile hekimliği uygulamaları 2010 yılı sonunda tüm ülkemizde başlamıştır.
Yöntem: Marmara Üniversitesinde sağlık (tıp, eczacılık, diş hekimliği, sağlık bilimleri), hukuk
ve işletme alanında eğitim alan öğrenciler araştırmanın çalışma evrenini oluşturmaktadırlar.
Kesitsel tipte bu araştırmada, örneklem seçiminde, her fakülte ve bölüm bir tabaka olarak
alınmış, tabaka ağırlığına göre her birinden örnekleme girecek öğrenciler sınıf listeleri dikkate alınarak sistematik rastgele sayılar tablosu yardımı ile belirlenmiştir. Veriler araştırıcılar
tarafından geliştirilen kısa soru formu aracılığı ile toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin toplamı 1389 dir. Öğrencilerin fakültelerine,
bölümüne ve yaşına göre aile hekimliği uygulamalarını kullanımı ve farkındalığı arasında
anlamlı fark yoktur (p<0.05). Cinsiyet ile aile hekimine başvuru arasında anlamlı fark vardır
(X2=16.71;p<0.05). Aile sağlığı merkezine öğrencilerin başvurma amacı %76 ile rapor yazdırma, %13 ile ilaç yazdırma, %11 ile tanı ve tedavidir. Aile hekimi uygulamasını 15 yıldan daha
fazla kullandığını ifade eden öğrencilerin oranı ise %38’dir. İki yıldan daha az süre aile hekimi
kullanan öğrencilerinin oranı ise %29’dur. Öğrencilerin %42’si aile hekimine para ödediğini
beyan etmiştir.
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Giriş: Fluoksetin gibi yaygın olarak kullanılan antidepresan ilaçların serotonin geri alım inhibitor etkileri yanı sıra hücre içi kalsiyum düzeylerinde degisiklikler yaptığı gösterilmiştir.
Hücre içi kalsiyum düzeylerindeki değişikliklerin monoaminlerin sinaptik aralığa salınmasının düzenlenmesinde, dolayısıyla depresyon ve diğer duygulanım bozukluklarının patogenezinde rol oynadığı düşünülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar kahve alımı ile klinik
depresyon riskinin azalması arasında bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir.
Yöntem: Bu çalışmada C6 glioma hücreleri farklı kimyasal kompozisyonlardaki (yeşil, kavrulmuş, kafeinli ve kafeinsiz) C. canephora kahve ekstraktları ile 2 saat inkübe edilmiştir. Daha
sonra bu hücrelerde hücre içi kalsiyum düzeyleri ratiometrik olarak spektrofluorometrik yöntemle incelenmiştir. İstatistiksel analizler için kontrol grubu ve kahve ekstraktlarıyla inkube
edilmiş gruplar tek tek karşılaştırılmıştır (Student -T test).
Bulgular: Yüksek düzeyde klorejenik asit ve trigonellin içeren ancak kafein icermeyen kahve
ekstraktlari ile inkube edilen hucrelerde hücre içi kalsiyum düzeyleri belirgin olarak artırmıştır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, İŞLETME VE HUKUK
ÖĞRENCİLERİNİN AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI HAKKINDAKİ
FARKINDALIKLARI
1

C6 GLİOMA HÜCRELERİNDE KAHVE ESKTRAKTLARININ HÜCRE İÇİ
KALSİYUM DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Sonuç: Bu on calismalardan elde ettigimiz bulgular farkli kahve turlerinin hücre içi kalsiyum
düzeylerindeki artisi farkli etkileyebilecegini gostermektedir. Depresyon ve kahve arasindaki
olasi iliskinin degerlendirilmesinde icilen kahvenin iceriginde bulunan extraktlarin miktarlari
antidepresan ya da depresan etkide rol oynayabilir. Bu bulguları desteklemek için çeşitli davranış modellerinde in- vivo çalışmaların yapılması planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler:
cafeik asit, trigonellin,
İletişim:
Emel İpek, emelipek@yahoo.com
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SAMSUN’DA AİLE HEKİMLİĞİNDE AKCİĞER GRAFİSİ VE SOLUNUM
FONKSİYON TESTİ EĞİTİMİNİN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Şimşek K.O1., Ömeroğlu A1, Başoğlu E2., Altuntaş Ö3., Ünsal M4., Yarış F.5
Ondokuz Mayıs Universitesi Tıp Fakültesi, Samsun ; Dönem 4 Öğrencileri, Samsun
Ondokuz Mayıs Universitesi Tıp Fakültesi, Samsun ; Dönem 3 Öğrencisi, Samsun
3
Ast. Dr., Ondokuz Mayıs Universitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Samsun
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Prof. Dr.,Ondokuz Mayıs Universitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
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Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Universitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Samsun
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sexes in our Bone marrow transplant unit. Patients with 50 years old and below were
collected higher number of CD34 + stem cells. The reason of inadequate stem cell can
be decreased of bone marrow reserve with age. Results were found compatible with
the literature in our study.
Anahtar Kelimeler: Autologous Bone-Marrow Transplant, age, sex
İletişim:
Ali Nazım Güzelbağ, guzelbag@outlook.com
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Giriş: Aile hekimlerinin en sık karşılaştığı hastalıklar solunum sistemi ile ilgili olanlardır. Bu
nedenle aile hekimlerinin, akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi
hakkında iyi bilgi sahibi olmaları önemlidir. Amacımız Samsun ili ve çevresinde görev yapan
aile hekimlerinin bu konudaki bilgi düzeylerini ve verilen eğitimin bilgi düzeylerine etkisini
belirlemektir.
Yöntem: Çalışmamıza 2 Mart 2013 tarihinde aile hekimlerine yapılan eğitim toplantısında
bulunan aile hekimleri katılmıştır. Eğitim öncesinde 27 aile hekimine akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testi örnekleriyle ilgili sekiz soruluk (ilk beşi akciğer grafisi, son üçü solunum
fonksiyon testi) bir ön test yapılmıştır. Bu konularla ilgili eğitim sonrasında yapılan son test ile
bilgi düzeyleri tekrar değerlendirilerek eğitimin katkısı istatistiksel verilerle analiz edilmiştir.
Bulgular: Eğitim öncesi ve sonrası yapılan testler karşılaştırıldığında, ilk testte toplam verilen
doğru yanıt ortalaması 3.07(0- 8)±1.92 iken, sonraki testte 4.89±1.85 bulunmuş olup fark
istatistiksel açıdan anlamlı idi (p=0.016). Eğitim öncesi ve sonrası yapılan testlerin sadece
akciğer grafisi ile ilgili olan soruları karşılaştırıldığında, doğru yanıt ortalaması 1.96± 1.40’tan
3.15±1.26’ya çıkmıştır (p= 0.018). Sadece solunum fonksiyon testi ile ilgili sorular karşılaştırıldığında, doğru yanıt ortalaması 1.11±1.16’dan 1.74±1.10’a çıkmış, fark anlamlı bulunmamıştır (p=0.235).
Sonuç: Yaptığımız çalışmada solunum fonksiyon testine yönelik eğitimin yetersiz kaldığı, akciğer grafisi ile ilgili eğitimin ise etkili olduğu tespit edilmiştir. Bütüncül olarak bakıldığında
eğitimin faydalı olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, aile hekimlerine yönelik göğüs hastalıkları uzmanı tarafından verilecek bu tip eğitimlerin sürdürülmesi ve tıp fakültelerinde özellikle
solunum fonksiyon testi ile ilişkili ders sayı ve niteliğinin artırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer Grafi, Solunum Fonksiyon Testi, Aile Hekimliği
İletişim:
Kadir Onur Şimşek, onrsimsek8@gmail.com
P2
DISTRIBUTION OF CD34 + CELLS COLLECTED FROM PATIENTS WHO
WILL BE AUTOLOGOUS BONE-MARROW TRANSPLANT ACCORDING
TO SEX AND AGE IN TURGUT OZAL MEDICAL CENTER AT BONE MARROW TRANSPLANTATION UNIT
Erkurt M.A.1, Berber I.1, Kaya E.1, Kuku I. 1, Koroğlu M.1, Guzelbag A.N.2, Harman B.2
Inonu University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Malatya, Turkey
Inonu University, Faculty of Medicine, student, Malatya, Turkey
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Giriş: One of the most important factors for success of stem cell transplantation is sufficient
CD34 + stem cell infusion. The number of collected CD34+ cells is influenced by factors such
as gender, age. In this study, distribution of CD34 + cells collected from patients who will be
autologous bone-marrow transplant according to sex and age were investigated in Turgut
Ozal Medical Center at bone marrow transplantation unit.
Yöntem: Distribution of CD34 + stem cells collected from patients during total of 29 autologous stem cell transplantation at Bone marrow transplantation unit of Turgut Ozal Medical
Center in 2011 and 2012 were retrospectively evaluated according to sex and age the based
50 age limit using the Mann-Whitney U test.
Bulgular: 22 patients of total 29 autologous stem cell transplantation were male and the
other female. The median number of CD34 + stem cells collected from men were 9.5x106,
from women were 7.3 x106. There were no statistically significant difference between men
and women (p = 0818). The 11 patients of total 29 autologous stem cell transplantation were
50 years old and below, the other of them were over the age of 50. Median number of CD34
+ stem cells of 11 patients was 12.1x106, median number of CD34 + stem cells 18 patients
over the age of 50 was 7.1x106. Comparison according to age was found statistically significant difference (p =0.048).
Sonuç: The number of collected CD34 + stem cells did not differ between the
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P3
STEM CELL TRANSPLANTATION EXPERIENCE OF TURGUT OZAL MEDICAL CENTER: A SINGLE CENTER EXPERIENCE IN EASTERN ANATOLIA
Erkurt M.A.1, Berber I.1, Kaya E.1, Kuku I.1, Koroğlu M.1, Harman B.2, Guzelbag A.N.2
Inonu University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Malatya, Turkey
Inonu University, Faculty of Medicine, student, Malatya, Turkey
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Giriş: One of the most important factor for engrafment duration is given the adeguate
amount of CD34+ cells. The aim of this study was to investigate the CD34+ cells count of the
patients with stem cell transplantation
Yöntem: In between December 2010 and May 2012, 12 allogeneic and 29 autologous bone
marrow transplantation transplant unit in Turgut Ozal Medical Center. In allogeneic, 7 male
and 5 female; in autologous, 22 male and 7 female. The median age of allogeneic was 34,
autologous was 48,6. In allogeneic; acute myeloid leukemia 9 patients, aplastic anemia 2
patients, non-hodgkin’s lymphoma 1 patient. In autologous; multiple myeloma 16 patients, non-hodgkin’s lymphoma 7 patients, acute myeloid leukemia 3 patients, hodgkin’s
lymphoma 3 patients. All donor and patient’s stem cells were collected peripheral blood.
Donor mobilized with filgrastim (10μg/kg/gün) patients with autologous transplant were
mobilized with filgrastim and cyclophosphamide (4gr/m2). Stem cells were collected with
he Comtek Frezenius until the january 2012 and after used to Spectria Optia.
Bulgular: Sufficient CD34+ cells was collected in one session all of donor. Sufficient stem
cells was collected in one session, only one of the two sessions, for autologous transplant
patients. The median number of CD34+ cells collected from donors was 11,2 (5,215,6)x106
and patients with autologous stem cell transplantation was 9.0 (3,7-42)x106. Patients with
allogeneic transplantation median engrafment duration of neutrophil was 16.5 days, median engrafment duration of platelet 22.7 days. Patients with autologous transplantation
median engrafment duration of neutrophil was 10.5 days, median engrafment duration of
platelet 15.2 days.
Sonuç: Infused number of stem cells correlate with engraftment duration. Generally, CD34+
cells count> 3.0x 106 is considered to be sufficient for the appropriate engrafment duration.
All of our patients were given enough stem cells. The duration of the engrafment duration
were normal.
Anahtar Kelimeler: Stem Cell Transplantation
İletişim:
Berivan Harman, bharman@outlook.com
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KİSTİK ASTROSİTOMU TAKLİT EDEN SPİNAL İNTRADURAL ABSE
OLGUSU
Direk M.T.1, Şahin Ş.2, Güven T.3
1

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4 Öğrencileri

Giriş: Spinal intrameduller abse, spinal kord tümörlerini taklit edebilen oldukça nadir görülen patolojik bir durumdur. Yetişkinlerde kardiyopulmoner sistem kaynaklıyken çocuk yaş
grubunda kaynak genellikle vulvovajinit, idrar yolu enfeksiyonu, pyelonefrit, perinefrik abse
gibi ürogenital sistem enfeksiyonlarıdır. Belirti ve bulguları lezyonun yerine göre değişmekle
beraber, genellikle güçsüzlük, parestezi, seviye veren duyu kaybı ve inkontinans görülür. En
sık torakolomber ve midtorasik alanlarda görülür. Klinik bulgular ve radyolojik incelemeler
ile erken tanı ve tedavi, geri dönüşümsüz spinal kord hasarını önlemede büyük önem taşır.
Burada alt extremitede güçsüzlük ve bel ağrısı ile başvuran, spinal intradural abse saptanan
bir olgu sunulmuştur
Yöntem: Üç yaşında erkek hasta iki ay önce başlayan yürümekte zorlanma, akşamları olan
bel ağrısı ve iştah azalması şikayetiyle başvurdu.
Bulgular: Hastanın nörolojik incelemesinde kraniyal sinirler ve üst ekstremite kas gücü
normal bulundu. Bel bölgesinde hareket kısıtlılığı olan hastanın alt ekstremitelerinde derin
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tendon refleksleri alınamadı. Hasta yaşından dolayı uyumsuz olduğu için duyu muayenesi
yapılamadı. Diğer nörolojik ve sistem bulguları normaldi. Hastanın kan tetkiklerinde WBC ve
CRP’de artış gözlendi. Lomber ponksiyon sitolojisi benign olmakla beraber az sayıda monosit sitoplazmasında kok benzeri kümelenmeler mevcuttu. BOS incelemesinde protein 817,7
mg/dl, glukoz 48mg/dl bulundu. Hastanın lomber spinal MRG’sinde, T6-T12 arasında sirinks
kavitesi izlendi. Spinal kord içerisinde, intrameduller yerleşimli 5,4x1,6 cm boyutunda, L1-L3
seviyeleri arasında kistik astrositom ile uyumlu olabilecek kitle lezyonu izlendi. İntradural
intrameduller spinal kitle ön tanısı ile ameliyata alınan hastada abse görünümünde mayi
geldiği görüldü ve abse drene edildi. Drene edilen abse mayisinde üreme olmadı.
Sonuç: Spinal intradural abseler oldukça nadir görülürler. Absenin içindeki pürülan eksuda
altındaki sinir dokusuna bası yaparak kitle benzeri bulgulara neden olabilir. Bu nedenle flask
paralizi ve seviye veren duyu kaybı bulgularıyla başvuran hastalar değerlendirilirken, spinal
abseler ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken önemli bir patolojidir.

defne yaprağı yağı ve kırmızı biber yağı bu çukurlara koyduk. Etübe (37 derecelik ortam)
kaldırdık. Bir gece beklettik. Aynı işlem Stafiloccocus aureus, Pseudomonas aeruginosa bakterilerine de uygulandı.
Bulgular: Sonuç olarak kırmızı biber yağı ve lavanta yağı Escherichia coli bakterisine etki
etmezken mersin yağı ve defne yaprağı yağı etki etmiştir. Mersin yağı 10 mm çapında bir zon
açmıştır. Defne yaprağı yağı ise 13 mm çapında bir zon açmıştır. Kırmızı biber yağı, mersin
yağı ve defne yaprağı yağı Pseudomonas aeruginosa bakterisine etki etmezken lavanta yağı
etki etmiştir. Lavanta yağı 7 mm çapında bir zon açmıştır. Kırmızı biber yağı Stafilococcus aureus bakterisine etki etmezken mersin yağı, lavanta yağı ve defne yaprağı yağı etki etmiştir.
Mersin yağı 25 mm çapında bir zon açmıştır. Defne yaprağı yağı ise 15 mm, lavanta yağı ise
26 mm çapında biz zon açmıştır.

Anahtar Kelimeler: spinal abse, flask paralizi, kistik astrositom
İletişim:
Meltem Tuğçe Direk, meltem.direk@hotmail.com

Sonuç: Yağlara en duyarlı bakterinin Stafiloccocus aureus olduğu gözlenmiştir. Kırmızı biber
yağının Eschrichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Stafiloccocus aureus bakterilerine etkisinin olmadığı bizim çalışmalarımızda gözlenmiştir. Ancak aynı veya farklı bakterilerle farklı
miktarlarda çalışmalar yapılabilir.
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TIBBİ SEKRETERLERDE FİBROMYALJİ RİSK TESTİ SONUÇLARI
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Giriş: Fibromyalji günümüzde sık görülen iskelet ve kas sistemi hastalıklarındandır.İnatçı
adele ağrıları,yorgunluk ve vücutta bazı hassas ağrı noktalarıyla karekterizedir.Fibromyalji
sendromu riski bazı meslek gruplarında fazladır.Tıbbi sekreterler sürekli oturarak çalıştıkları
için kas iskelet sistemi hastalıklarına daha yatkındır.Bu çalışmada tıbbi sekreterlerde fibromyalji risk testi anketi yapılarak fibromyalji sendromu riskinin artıp artmadığı araştırılmıştır.
Yöntem: Çalışmaya 4 farklı merkezden 40 sağlıklı tıbbi sekreter alındı.Deneklere 17 soruluk
fibromyalji risk testi ve uluslar arası fiziksel aktivite testi anketi uygulandı.
Bulgular: Çalışmaya alınanların yaşları 23-62 arasında idi ve ortalama yaş ise 32 olarak hesaplandı.Fibromyaljinin önemli belirtilerinden; 3 aydan uzun süreli kronik ağrı duyan kişi
sayısı 17 (%42) olarak bulundu.Bunlardan 10’u dayanılmaz derecede ağrısı olduğundan
yakındı.Fibromyalji oluşumunda psikolojik nedenler de risk faktörü oluşturabilir.40 kişiden
33(%82,5)’ü yaptığı işten dolayı stresli olduklarını,11’i (%27,5) ise çok üzüntülü veya sıkkın
olduğunu söylemiştir. Kendini çok gergin,sinirli ve endişeli hissedenlerin saysı ise 16’dır. Ekstremitelerde şişlik hissedenlerin sayısı 11 iken,uyuşukluk ve karıncalanmadan şikayet edenlerin sayısı ise 17’dir.40 kişiden 37’si yorgunluktan yakınırken bunlardan 28’i yorgunluğun üst
düzeyde olduğunu belirtmiştir.Sabah tutukluğu sorusuna 21 kişi hiç tutukluğum yok derken
11 kişi çok tutukluğum var cevabını vermiştir. Adaylarda egzersiz oranının sorgulandığı fiziksel aktivite anketinde 26(%65) kişinin şiddetli egzersiz(ağır kaldırma,aerobic,hızlı bisiklet
çevirme vb) yapmadığı ortaya çıkmıştır.Yapanların %15’i ise haftada üç gün 30-120 dakika
arasında şiddetli egzersiz yapmıştır.Orta derecede fiziksel aktivitede bulunmayanların sayısı
31(%77,5)dir.Haftada kaç gün yürüyüş yaptıkları sorulduğunda 4 kişi 7 gün yürüdüğünü,8
kişi hiç yürümediğini söylemiştir.Günde oturarak kaç saat geçirdikleri sorulduğunda cevaplar
5-15 saat arasında değişkenlik göstermiştir;adayların %35’i 8 saat oturduğunu söylemiştir.
Sonuç: Çalışmamızdan elde edilen verilere dayanarak ortaya çıkan,fibromyalji semptomlarının sekreterlerde oturma süresinin uzun olması,yorgunluk,fiziksel aktivite miktarının az
olması gibi nedenlere bağlı olabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: fibromyalji,sekreter,yorgunluk
İletişim:
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LAVANTA YAĞI, MERSİN YAĞI, DEFNE YAPRAĞI YAĞI VE KIRMIZI
BİBER YAĞININ ANTİBİYOTİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

İKİ YABANCI BİRİ DİĞERİNE DAHA YABANCI...
Daşdelen S.* , Altan E. *, Tokat C. *, Sarıçiçek Ü. *, Keske A.*, Derinkuyu F. **
*Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 2 Öğrencileri
**Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 3 Öğrencisi

Giriş: Bakışlarınızı, gülüşünüzü, hüznünüzü, manalı sözlerinizi anlamayan bir insan düşünün.
Kurduğunuz net cümleler dışında kendinizi anlatmanın mümkün olmadığı … Naparsanız
yapın yabancı kalacağınız ama aslında kendisi size daha yabancı olan… Asperger sendromlu
bir insan...NEDİR ASPERGER SENDROMU? Stereotipik ilgi ve etkinliklerle tanımlanan otistik
spektrum bozukluklarından (OSB) biridir.
Yöntem: Konuyla ilgili makaleler tarandı, detaylı bilgi edinildi. Asperger sendromunun toplumda görülme sıklığı ve bu kişilerin ne gibi bulgulara sahip olduğu araştırıldı. Asperger
sendromlu kişilerin toplum hayatına tutunmalarının ne şekilde mümkün olabileceği konu
edinildi.
Bulgular: AS’in işleyişi ile ilgili çeşitli teoriler bulunmaktadır ama hiçbiri tam olarak açıklayamamaktadır. Bazı çalışmalar anterior singulat klorteksin ‘duygusal beyin’ in bir parçası olduğu
ve zeka sorunlarına yol açtığını göstermektedir. Genelde bu hastalar kliniğe anksiyete belirtileri ve dikkat sorunlarıyla başvurur takibinde duygu durum bozukluğu gözlenir. Sosyal etkileşimde bozukluklar, stereotipik ve sınırlı ilgi ve eylemler ve bilişimsel gelişimde klinik anlamda önemli olmayan gecikme görülmemesi ile dil becerisinde genel bir gecikme olmamasıyla
belirlenir. Dar kapsamlı bir konuyla yoğun ilgilenme ve motor sakarlıklar bu durumda tipik
olarak rastlanır ancak tanı için gerekli değildir. Anormalliklerin içinde laf kalabalıklığı, ani geçişler, kelimeleri gerçek anlamıyla yorumlama ve nüansları yanlış anlama, yalnızca konuşana
anlamlı gelen metaforları kullanma, işitsel algılama bozuklukları, sıra dışı bilgiçlik taslayan,
formel ve idiosinkratik konuşma ve ses şiddeti, tonlama, prozodi ve ritim gariplikleri bulunur.
Bunlar arkadaşlık kurmakta başarısızlık, diğerleriyle kendiliğinden gelişen ilgilerden ya da
başarılardan zevk alma, sosyal ve duygusal karşılıklılık eksikliği, ve göz teması, yüz ifadesi,
duruş, ve el hareketleri gibi sözel olmayan davranış eksiklikleridir.
Sonuç: Asperger sendromu olanlar için sosyal etkileşime girmek ve bir ilişki sürdürmek sonradan öğrendiğiniz yabancı bir dilde kendinizi ifade etmeye çalışmak gibidir. Mümkündür
ama sürekli çaba ister.“Öyle görünüyor ki bilim ve sanatta başarı için bir tutam otizm de gerekli.” Hans Asperger
Anahtar Kelimler:
İletişim:

iletişim bozukluğu,tutunamayanlar, otistik spektrum bozukluğu,
asperger sendromu
Sevde Daşdelen, sevdedasdelen@gmail.com

Gökalp G.1, Güneş Y.C.2

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 2 Öğrencisi, Trabzon
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
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Giriş: Alternatif tıpta kullanılan bazı bitkilerin antibakteriyel özelliği olduğu bu zamana
kadar yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. Çalışmalarımızda da lavanta yağı, mersin yağı,
defne yaprağı yağı ve romatizma ilaçlarında kullanılan kırmızı biber yağı Eschrichia coli, Stafiloccocus aureus gibi bakteriler üzerinde denenmiş ve bakterilerin üremelerini durdurmuştur.

İÇİMİZDEKİ GANDHİ

Yöntem: Öncelikle Escherichia coli bakterisini inceledik. Besiyere Escherichia coli bakterisini
ektik. Besiyerde steril bir malzemeyle 4 çukur açtık. 30’ar mikrolitre lavanta yağı, mersin yağı,

Giriş: Monoamin oksidaz A geni ve varyasyonlarının vücudmuzda nerede bulunduğunu, genetik özelliklerini, etkilerini, düzenleniş mekanizmalarını araştırıp bu enzimin harabiyetinin

Doğanç T.1, Ege E.1, Yıldırım Z.1, Deniz Z.1, Altın K.1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 2 Öğrencileri, Bursa
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etkilerini,yaşam biçimine,toplumsal davranışlarımızı nasıl etkilediği ve bu harabiyeti arttırıcı
etkileri araştırarak bir derleme çalışması hazırladık.

P10

Yöntem: Konu ile ilgili araştırma makalelerini taranarak MAOA genin insan metabolizması
üzerine etkileri üzerine yeni çalışmalar, ilerlemeler, geleceğe yönelik fikirler ve konu üzerindeki tartışmalar incelenmiş ve bir bütün halinde tıp bilimi üzerine olanetkileri sunulmaya
çalışılmıştır.

MSS HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE YENİ BİR UMUT:
ERİŞKİN NÖROGENEZİ VE ERİTROPOİETİN

Bulgular:
1) Monoamin oksidaz A (MAOA) geninin enzim aktivitesinin tam ve yarı bir eksikliği beyinde bulunan dopamini, serotonini ve nöradrenalini etkileyerek erkeklerde sınırda zeka
geriliği ve anormal davranışlara neden olduğu tespit edilmiştir. Hatta bu davranışların
saldırganlık, kundaklama, tecavüze kadar gittiği saptanmıştır. Fakat bayanlarda bir değişikliğe neden oluşturmamaktadır.
2) MAO A ve varyasyonlarından monoamin oksidaz B (MAOB) genin mitokondriyel
enzimlerle birlikte lokalizedir. MAOA ve MAOB genleri X kromozomunda ayrı genlerle
kodlanır. İki gen arasında %70 oranında benzerlikler bulunmuştur.
3) Bir çok çalışmada sigara ve depresyon arasında güçlü bir ilişki gösterilmştir. Yapılan
in vitro ve ya deney hayvanı çalışmalrında MAOA inhibisyonuna neden olduğu ,sigara
içenlerin beyinlerinde MAO Anın düşürüldüğü hipotezi test edildi.
Sonuç: MAO A genin harabiyetinde ortaya çıkan davranış anormalileri üzerinde durularak
bu genin eksikliğini giderecek araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. MAO A geni harabiyeti
olan kişileri topluma geri kazandırılma çalışmalarına yönelinmiştir.
Anahtar Kelimeler: MAO A, monoamin oksidaz A
İletişim:
Zeynep Yildirim, yildirimzeynep28@gmail.com
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YIKICI KIRIK KALBİN KARDİYOLOJİDEKİ ADI :TAKOTSUBO
SENDROMU
Eren E.1, Sönmez E.1,Demirtaş M.2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 4 öğrencileri, Adana
Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana
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Giriş: Takotsubo Kardiyomiyopatisi (TTK) ilk olarak 1990 yılında Hikaru Sato ve arkadaşları
tarafından tanımlanmıştır. Tako-tsubo kardiyomiyopatisi olarak adlandırılmasının sebebi; sol
ventrikülün görünüşünün, Japon balıkçılarının ahtapot yakalamak için kullandığı dar boyunlu, geniş tabanlı kaba benzemesinden dolayıdır. Bu sendroma Takotsubo kardiyomiyopatisi,
Ampulla kardiyomiyopati, İnsan stres kardiyomiyopatisi, Kırık kalp sendromu da denmektedir.
İzleyen dönemde tek tük vakalar rapor edilmiştir. TTK daha çok postmenapozal kadınlarda
görülmektedir. Bu çalışmadaki amacımız, Takotsubo sendromunun epidemiyolojisi, etiyolojisi, patogenezi, tanı kriterleri hakkında, kendi üniversite hastanemizde de bu tanıyı alan hastaların dosyalarını inceleyerek yaptığımız çalışmayı da göz önüne alarak, derleme bir bilimsel
çalışma sunmaktır. Tanıda kolaylıkla atlanabilecek ve halen daha güncel bir şekilde araştırma
konusu olan Takotsubo sendromuyla alakalı olarak tıp öğrencilerinde farkındalık yaratmaktır.
Yöntem: Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesi Kardiyoloji ana bilim dalında son 2 yılda yapılan
işlemler arasında Takotsubo Sendromu tanısı konulan hastalar araştırıldı. Bu şekilde her ne
kadar random yöntemi ile olmasa da kabaca bölgede üniversiteye başvuranlar arasındaki
sıklığı araştırıldı.
Bulgular: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalına 20122013 yılları içerisinde anjiografi ve girişim işlemleri yapılan toplam 6573 hastanın 3’ünün
Takotsubo Kardiyomiyopati tanısını aldıkları gözlendi. Bu hastalardan 2’si kadın biri erkekti. Kadın hastaların her ikisi de post menopozal dönemdeydi. Takotsubo Kardiyomiyopatisi
saptanan bu 3 hastanın da ağır stres geçirdikleri sırada akut koroner sendroma girdikleri
öğrenildi. 3 hastanın da koroner anjiografilerinde ciddi lezyon olmadığı halde LAD sahasını
ilgilendiren EKG, ekokardiyografi ve anjiografik değişiklikler olduğu gözlendi. Bu hastaların
EKG bulgularında 1 hastada ST yükselmeli MI bulguları, diğer 2 hastada da NSTE MI saptanmıştı. EKO ve anjiografilerinde SV apikal balonlaşma görülmüş.
Sonuç: Özellikle postmenopozal kadınlarda ağır stres sonrası gelişen akut koroner sendromda TTS akla gelmelidir. Ekokardiyografi ve/veya anjiografide balonlaşma ile birlikte koroner
arterlerinde ciddi tıkanıklığı olmayan veya normal koroner arteri olan hastalarda TTS tanısı
için koroner spazm, spontan fibrinolizis,kokain kullanımı ve feokromasitoma ekarte edilmelidir. Takostubo Sendromu NSTE MI gibi tedavi edilmelidir. TTS’nun prognozu diğer akut koroner sendromlara göre daha benigndir.
Anahtar Kelimeler: Ağır stres, Akut koroner sendrom
İletişim:
Ebrar Eren, ebrareren@hotmail.com
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Giriş: Nörogenez (nöronların doğuşu) sinir kök ve projenitör hücrelerinden nöronların üretildiği bir süreçtir. 1988 yılında Dr. Eriksson insan hipokampüsünün dentate gyrusunda yeni
nöronların varlığını göstererek yetişkinlerde nörogenezin devam ettiğini ortaya koymuştur.
Bu olay kimi hastalıkların tedavisinde nörogenezin kullanılabileceği fikrini akıllara getirmiştir.
Biz de nörogenez kavramından yola çıkarak; yetişkinlerde nörogenez sürecini, erythropoetinin (EPO) nörogeneze etkisini, MSS’de nörogenez-apoptoz dengesinin önemini ve oluşan
patolojik durumların tedavisini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Bu çalışmadaki veriler “nörogenez, sinir sisteminde apoptosis, EPO, BDNF, yaşlanma
ve kök hücre” anahtar sözcüklerinin çeşitli kombinasyonları kullanılarak “Science Direct, Google Scholar, Pubmed, ULAKBİM Türk Tıp Dizini Medline” den elde edildi
Bulgular:
1) Sinir hücreleri üzerinde koruyucu fonksiyonlarının varlığı gosterilen EPO ve
benzeri maddeler hasar bölgesinde ortaya çıkan ve hücre ölümünü hızlandıran
tehlikeli kimyasalların (serbest radikaller gibi) salınmasını ve hücrelere alımını
sınırlandırmaktadır.
2) Nörogenez yetişkin sinir sisteminde devam etmektedir. Sinir sistemimizde günde 10 bin
beyin hücresi ölmektedir. Ancak 65-70 yaşına kadar ölen hücrelerin sayısı toplam hücrelerin yüzde 5’ine oluşturmaktadır. Bu da bize beyne hücre takviyesi olduğunu gösteriyor. Erişkinlik döneminde oluşan yeni nöronların Subventrikülaru ve Subgranülar gyrus
dentatus bölgesinde sürekli olarak doğdukları gösterilmistir.
3) Omurilik rejenerasyon çalışmalarında kullanilan mezenkimal kök hücrelerin olası etki
mekanizmaları:
a. Nöral koruma; apopitozisin, inflamasyonun, demyelinizasyonun azaltılması ve astrositlerin yaşam sürelerinin arttırılması
b. Mezenkimal kök hücre veya alıcı tarafından büyüme faktörü veya sitokin ekspresyonu, böylece MSS’deki progenitörlerin de uyarılıp yeni nöron oluşumunun başlatılması şeklindedir.
Sonuç: Eritropoetin (ya da EPO) eritrositler (alyuvar) için sitokin görevi gören bir glikoprotein
hormondur ve eritrosit üretiminin kontrolünden sorumludur. Bunun yanında EPO hormonunun sinir hücrelerini koruyucu rolü de olabileceği ortaya kondu. EPO üzerinden yürütülen
çalışmalar ve erişkin beyninin 2 bölgesinde bulunan progenitör hücrelerin nörogenez sürecine sokulabilmesi MSS’yi tutan hastalıkların tedavisinin mümkün olabileceğini göstermiştir. Çalışmalar henüz araştırma aşamasında olmakla birlikte gelecek vaat etmesi ve tedavisi
mümkün olmayan hastalıklara çare olması açısından önemli olduğu kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: kök hücre, nörogenez, MSS, apoptosis
İletişim:
Leyla Canbeldek, Leylacanbeldek@gmail.com
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Y KROMOZOM MİKRODELESYONU SAPTANAN 13 OLGU
İpek A.1, Çelik A.1, Türe M.2, Yakut T.3
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencileri, Bursa
Uzm. Dr. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Bursa
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Giriş: İnfertilitenin yaklaşık yarısı erkek faktörden kaynaklanmaktadır ve %30’undan izole
erkek faktörü sorumludur. Otozomal ve sex kromozom anomalileri ile Y kromozom mikrodelesyonlar infertiliteye sebep olabilen genetik sebepler arasındadır. Erkek faktörüne bağlı
infertilite etyolojisinde genetik nedenlerin sıklığı %15-20 olarak bildirilmektedir. İnfertil erkeklerde, genetik sebepler arasında en yaygın gözlenen kromozomal bozukluk Klinefelter
sendromu ve en yaygın kromozomal olmayan genetik değişiklik ise Y kromozomunun uzun
kolu mikrodelesyonları olarak bildirilmektedir. AZFa mikrodelesyonu “ Sertoli cell only” (SCO)
sendromu ile ilişkiliyken, AZFb mikrodelesyonu değişik klinikle karşımıza gelebilir. Büyük
AZFb mikrodelesyonlarında azospermi görülebilirken, daha küçük parsiyel AZFb delesyonlar
hafif veya şiddetli oligospermi görülebilir. AZFc delesyonları serm sayısı ve kalitesini etkileyen değişik klinikle karşımıza çıkabilir. AZFd ile sınırlı delesyonlu hastalarda, hafif oligospermi ve normal sperm miktarı ile anormal sperm morfolojisi görülebilir. Dünya genelinde Y
kromozom mikrodelesyon sıklığı değişiklik göstermektedir.
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Yöntem: 2009-2012 yılları arasında infertilite nedeni ile Genetik kliniğimize başvuran ve
multiplex pcr-jelde görüntüleme yöntemiyle delesyon saptanan 13 hasta çalışmaya alındı.
Bu hastaların klinik ve laboratuar bulguları toplandı.

getirdiği psikososyal sorunlar açısından kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki olguda ise tedavi için
düzgün takibi yapılmamış ambigus genitale tanılı bir hastaya psikiyatrik yaklaşımın ve tedavi
sürecinin sunulması amaçlanmıştır.

Bulgular: Bu bildiride Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik ABD da Y kromozom
mikrodelesyon saptanan 13 hastanın klinik ve moleküler sonuçlarının sunulması amaçlandı.
13 olgunun 7 tanesinde izole AZFc, 2 tanesinde izole AZFb mikrodelesyonu saptanırken, 3
hastada AZFbc, 1 hastada AZFabc delesyonu saptandı.

Yöntem: İlköğretim 8. Sınıf öğrencisi H.Ö 46, XY ambigus genitalya olan ve tanısal işlemleri
devam eden olgunun konsultasyon istemi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı polikliniğine başvurmuştur ve değerlendirilmeye alınmıştır.

Sonuç: Y kromozom delesyonları değişik klinikle karşımıza gelebilmektedir. Azospermi ve
oligosperminin önemli nedenleri arasında kromozom anomalisi ve Y kromozom mikrodelesyonunun yanında muhtemelen başka genetik faktörler de rol oynamaktadır.
Anahtar Kelimeler: azospermi, infertilite, Y kromozom mikrodelesyonu
İletişim:
Aslıhan İpek, asipek3@gmail.com
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE 2012 YILINDAKİ
PSİKİYATRİ KONSULTASYON İSTENME ORANLARININ ARAŞTIRILMASI
Balcı B.1, Salman S.1, Cimilli C.2
Dokuz Eylül Üniversitesi Dönem 3 Öğrencileri, İzmir
Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
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Giriş: Bedensel hastalıklar yanındaki psikiyatrik bozuklukların yeterli düzeyde tanınamadığı,
tedavi gören hastalardaki psikiyatrik morbidite oranının, psikiyatrik konsültasyon istenen
hastalardakinden yüksek olduğunu gösteren çeşitli araştırmalar sayesinde belirlenmiştir.
Oysa bu psikiyatrik bozuklukların erken ve doğru şekilde tanımlanması yatış süresini kısaltmak, komplikasyonları azaltmak açısından önemlidir.

Bulgular: H, 3y iken geçirmiş olduğu bir travma nedeni ile hastanede muayene edilip Ambigus Genitale olduğu fark edilerek takip edilmesi gerektiği söylenmiştir ancak aile düzenli
takibi sürdürmemiştir. H, hafif-orta mental retardasyon izlenimi vermekte, düşünce içeriği
fakirleşmiş, negativist tutumu belirgin ve sorulara kısa cevaplar vermektedir. Yapılan testlerle
de desteklenen dikkat eksikliği, hiperaktivite bulguları bulunmaktadır. Psikometrik testlerden WISC-R, CDI, CTT uygulanmıştır. WISC-R sonuçları,Sözel P:43, Performans P:67, Tüm P: 51,
CDI, 8 puan ve hafif düzeyde mental retardasyon ile uyumlu bulunmuştur. Yapılan ruhsal muayenede vücut yapısı, yüz hatları, ses tonu gibi erkek cinsiyet özellikleri dikkat çeken, erkek
ses tonuna sahip kız ergen olduğu, afektti anksiyöz, duygudurumu irritabl, düşünce içeriği
sığ, irritabilite ve negativist tutumu mevcut bulunmuştur. Değerlendirmeler sonucunda 5
alfa red. Tip II eksikliği tanısı koyulmuştur. Olgunun her iki cinsiyete ait özellikleri taşısa da
kız cinsel kimliği daha çok benimsediği, cinsiyet değişikliği sürecine olgunun uyumunun zor
olacağı ve ailenin tutumu nedeniyle kız cinsiyette olması çocuk psikiyatri konseyi tarafından
uygun bulunmuştur ve testislerin eksize edilmesi ve vajinoplasti operasyonu planlanmıştır.
Sonuç: Ambigus genitale, hem olgu hem ailesi için zor bir süreci beraberinde getirmiştir.
Cerrahi olanakların değerlendirilebilmesi için erken tanının önemi ve ergenlik öncesi kimlik
belirlemenin aynı zamanda psikososyal sorunları da azalttığı anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: ambigus genitale, psikiyatri, psikososyal sorunlar
İletişim:
Berna Balcı, berna19_07@hotmail.com

Konsultasyon psikiyatri dışı hekimin tanı ya da baş etme güçlüğü çektiği bir hasta ile ilgili görüş alma talebidir. Bir ihtiyaç olduğunda talep edilmektedir. Liyezon modelinde ise bir klinik
ile sürekli bir ilişki söz konusudur. Psikiyatri ekibi, talep olmadan da hastaları değerlendirir ve
psikososyal hizmet sunar. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tıbbın gereklerine uygun
bir Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi birimi oluşturulmasına yönelik çabalar hızlı bir şekilde
sürdürülmektedir. Bu çalışmada da 2012 yılı içinde istenen psikiyatrik konsultasyon verilerinin bir dökümünün yapılması amaçlanmıştır.
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Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi veri işleme sisteminde 1 Ocak - 31 Aralık 2012
arasında yapılan tüm konsültasyonlar için konsültasyon notları gözden geçirilmiştir. Bu çalışma için konsülte edilen hastaların yaşı, cinsiyeti, konsültasyon istenen klinik, tıbbi ve psikiyatrik tanısı değerlendirmeye alınmıştır.

Giriş: Tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi (THPP), hipertiroidizmin nadir görülen bir
komplikasyonu olup, tekrarlayan hipokalemi ile birlikte akut kas güçsüzlüğü ile karakterize
bir hastalıktır. Aşırı karbonhidrat alımı, stres veya ağır fiziksel aktivite atağın ortaya çıkmasına
yol açar. Hastalığın oluşum mekanizması, tirotoksikozda artan beta adrenarjik stimulasyonun Na+-K- ATPaz pompasını aşırı aktivasyonuyla, iskelet kası hücresine akut K+ iyonunun
geçişidir. Atakların süresi ortalama 2-36 saat kadar olup gerekli durumlarda K replasmanı
ile bu süre daha da kısalmaktadır. Sonuç olarak hastalarda ataklar halinde kas güçsüzlüğü
veya paralizi izlenmektedir. Bu yazıda, yeni başlayan paralizi atakları tarif eden ancak ailede
benzer bir tablonun görülmediği 23 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır.

Bulgular: 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine başvuran hasta sayısı 1 153
091’dir. Bunlar arasından psikiyatri konsültasyonu isteyen hasta sayısı 3020’ dir. Konsültasyonların %29,07’si acil servis polikliniği, %6.12’si genel cerrahi, %5.76’sı kardiyoloji, %5.16’sı
nöroloji, %4,96’sı ortopedi, %4,03’ü gastroenteroloji, %3,21’i endokrinoloji kliniklerince istendiği, diğer kliniklerin toplamın %38,34’ü olduğu görülmektedir. Yapılan konsültasyonlarda en sık konulan tanılar ise %25,06 oranı ile depresif nöbet, %12,72 ile deliryum, alkol ve
diğer psikoaktif maddelere bağlı olmayan’dır.
Sonuç: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde 1 yıl süreyle istenen tüm psikiyatrik konsültasyonlarının dökümün içeren bu çalışmada önceki yıllarda yapılan çalışmalarla olan farkları
da gözlemlendi. Genel hastaneler için bildirilen yüksek psikiyatrik morbidite oranlarına bakıldığında, çağdaş konsültasyon-liyazon hizmeti bu oranın yükseltilmesini amaçlamalıdır. Bu
ise konsültasyonlardan sorumlu ekibin diğer klinikteki hastalarla daha yakın ilişki kurması,
onların vizitlerine etkin katılımları sayesinde gerçekleşebilir.
Anahtar Kelimeler: Liyezon, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2012 yılı psikiyatrik konsültasyon
verileri
İletişim:
Songül Salman, songul_salman_2909@hotmail.com
P13
BİR PSİKİYATRİ OLGUSU OLARAK AMBİGUS GENİTALE

TİROTOKSİK HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ OLGU SUNUMU
Çimen M.1, Şen H.2
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 3 Öğrencisi, Çanakkale
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi , Yrd. Doç.Dr., İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çanakkale

1
2

Yöntem: Yaklaşık 3 aydır halsizlik, terleme, çarpıntı şikayetleri olan hasta takip edildi.
Bulgular: 15 gündür artan halsizlik ve son 1 haftadır ara ara olan 2 saat süren yürüyememe
şikayeti ile acil servise başvurdu. Yapılan tetkiklerde potasyum değeri 2,8 mmol/L saptanan
hasta, potasyum replasmanı sonucunda şikayetlerinin gerilemesi üzerine taburcu edildi. Bir
sonraki sabah yürüyememe şikayeti ile tekrar başvuran hasta polikliniğimize yönlendirildi.
Hastanın son üç aydır halsizlik, kilo kaybı, terleme, çarpıntı yakınmaları vardı. Yapılan fizik
muayenesinde; deri nemli olup avuç içi terliydi. Canlı bakışı mevcuttu. Nabız:105/ dk idi.
Tiroid muayenesinde diffüz guatrı mevcuttu, diğer sistem muayeneleri normal saptandı.
Nörolojik muayenesinde; bilateral üst ekstremitede 3/5, bilateral alt ekstremitede 2/5 kas
gücü kaybı vardı, derin tendon refleksleri hipoaktifti. Laboratuar tetkiklerinde LDH: 261 U/L,
Na:141mmol/L, K:3,06 mmol/L, CPK:1495 U/I, TSH:<0,005 U1u/ml, sT3:19,93 ng/mL, sT4: 5,09
ug/dl, Anti TPO: 93,27 IU/mL saptand1. E_lik eden ba_ka biyokimyasal ve hormonal patoloji saptanmad1. Yap1lan tiroid ultrasonunda, bez boyutlar1 artm1_, parankimi heterojen
görünümde, gland vaskülarizasyonu ileri derecede artm1_ bulundu. Çekilen tiroid sintigrafisinde tiroid gland1n1n radyoaktif tutulumu belirgin olarak artm1_t1.

Dokuz Eylül Üniversitesi Dönem 3 Öğrencileri, İzmir
Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Sonuç: Hastada Graves’e sekonder tirotoksik periyodik hipokalemik paralizi tanısı düşünülerek intravenöz potasyum klorür replasman tedavisi verildi. Hastanın klinik şikayetlerinin ve
nörolojik bulgularının düzeldiği izlendi. Tirotoksikoz için metimazol 5 mg tb 3x3, propranalol
40mg 3x1başlandı. Potasyum sitrat 8mg tablet 1x1 verilerek takibe alındı.

Giriş: Yenidoğanda ambigius genitalenin hemen tanınması gerekir. Bu aciliyet, hemen gerekli olabilecek cerrahi müdahale açısından ve cinsiyet seçiminde gecikme yaşanmasının

Anahtar kelimeler: graves, hipokalemi, tirotoksikoz
Gönderen:
Mehmet Çimen, cimenmehmet@live.com

Balcı B.1, Salman S.1, Akay A.2
1
2
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HIÇKIRIK: OLUŞUM MEKANİZMASI & TEDAVİSİ
Buğan Ö.S. * , Kırcı H. *, Şahin B. *, Karaca Ç. **
*İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi, Dönem 3 öğrencileri
**Prof. Dr. , İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji ABD

Giriş: Hıçkırık, diyafragma ve interkostal kasların istemsiz spazmı sonucu glottisin ani kapanması ile oluşan karakteristik sestir. Çoğunlukla kısa süreli, zararsız ve sağlıklı kişilerde
geçici bir rahatsızlık olarak ortaya çıkmasına rağmen ciddi patolojilerin göstergesi de olabilir.
Örneğin; non-ST MI’ın tek semptomu hıçkırıktır. Yüksek gradlı tümörler, plörezi, pnömoni,
alkolizm, üremi, mide&özofagus patolojileri, guatr, menenjit, ensefalit ve daha pek çok hastalığa eşlik edebildiğinden benign olduğuna karar verilmeden önce organik sebepler dışlanmalıdır. Tedavide kullanılan pek çok yöntemin geçerliliği kanıtlanmamış olup, küçük gruplar
üzerinde yapılmış gözlemlere dayanmaktadır.
Yöntem: Tıp fakültesi öğrencileri arasında hıçkırık mekanizmasının bilinirliğini ölçmek ve
kullanılan yöntemleri tespit etmek amaçlı olan araştırmamız tanımlayıcı tipte olup 420 kişilik
İTF üçüncü sınıf öğrenci evreni için örneklem seçilmemiş, 188 anket uygulanmıştır. Anket
çoktan seçmeli 12 soru içermektedir. Veri girişi ve anketin değerlendirilmesinde SPSS 15.0
istatistik paket programı kullanılmıştır. Ankete katılanların %55,3ü kız, %44,7si erkek olup
yaş ortalaması 21dir.
Bulgular: İTF 3. sınıf öğrencileri arasından basit rastgele örnekleme yapılmış olup, anketimize katılanların yalnızca %31,4ü hıçkırığın oluşum mekanizmasına dair bilgi sahibidir.
Soudjian’ın 220 olgu üzerinde yapmış olduğu çalışma hıçkırığa daha sık yaşlı erkeklerde
rastlandığını gösterse de, araştırmamız genç insanların da hıçkırıktan rahatsız olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle genç kadınlar, genç erkeklere göre %30 oranında daha sık ‘biraz
rahatsız oldukları’ şeklinde cevap verirken, ‘çok rahatsız olan’ kadınların erkeklere oranı ise
%250’yi bulmaktadır. Mekanizmayı bilenler ve bilmeyenler arası geleneksel yöntemler kullanımı neredeyse eşit sıklıkta olup, bilimsel bir temele dayandırılmadığı görülmüştür. Hıçkırığın herhangi bir metod kullanmadan geçmesini bekleyenlerin oranı mekanizmayı bilenlerde
%3 iken mekanizmayı bilmeyenlerde %6, yani diğer grubun iki katı kadardır.
Sonuç: Öğrenciler arası hıçkırık mekanizması bilinirliğinin az olması, mesleki yaşamlarında
hıçkırık şikayeti ile karşılaşmaları durumunda vagal siniri irite eden patolojileri ekarte etmeden tanı konulması ihtimalini düşündürmektedir. Tıp fakültesi öğrencileri ciddi hastalıkların
semptomu olabilecek hıçkırığın organik sebepleri hususunda bilgilendirilmeli, doğruluğu
kanıtlanmamış yöntemlerle tedavi yerine öncelikle altta yatan sebebin araştırılması yönünde
bilinçlendirilmelidir. Gerek fiziksel manevralar, gerekse farmakolojik tedaviler bu aşamadan
sonra başlanmalıdır.

Sonuç: Erişkinlerdeki temel klinik belirtiler;dikkat alanında sorunlar ve kendini kontrol etme
ile ilgili bozuklukları içermektedir. Hastalığın etiyolojisi tam olarak bilinmese de çevresel ve
genetik sebeplere bağlı olabileceği belirtilmiştir. DEHB sadece çocukluk döneminin hastalığı
değildir, erişkin yaştaki insanlar için de büyük sorunlar ortaya çıkarmakta ve yaşam kalitesinde düşüşlere neden olmaktadır. Yapılan anket taramasının sonuçları da bunu destekler
nitelikte olmuştur. Sağlık kurumlarında yeterli taramalar yapılması ve gerekli tedavilerin uygulanması, semptomları azalacak ve hayat kalitesi de artacaktır.
Anahtar Kelimeler: erişkinde hiperaktivite dikkat eksiliği, ASRS
İletişim:
Duygu Dede, duygudede08@hotmail.com
P-17
KNOWLEDGE OF EMU STUDENTS ABOUT CYPRUS HISTORY
Hürtürk C., Zaimağaoğlu M., Yağlı H., Alpdoğan M.A. , Ağlarcan F.
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Dönem 1 Öğrencileri

Giriş: The purpose of this research was to find out the knowledge of Eastern Mediterranean
University (EMU) students about Cyprus History.
Yöntem: A survey was given to 100 students and SPSS was used to evaluate the collected
data. From 100 students 89 replied as they knew about the Cyprus history and 11 others said
they did not have any idea.
Bulgular: Results showed that the majority of students who were born and studied in Cyprus until college first met with the Cyprus History by family stories or at school while other
students which came to EMU from foreign countries were introduced to theCyprus History
by media and school mostly. (See Chart 1). Another intersting finding was that more than
half of the students who were born in Cyprus were interested in Cyprus history but the foreign students were mostly not interested. The survey also showed that mostly the students
knew only about the historical places around Famagusta where EMU is. This shows that
there is a need of more advertisement of other historical places about Cyprus. Most of the
students mentioned in the survey that there is a need for more papers written in English to
get the attention of foreign students but most of the foreign students also mentioned that
they were not interested in reading about the Cyprus History. In a scale of 1 to ten where 1
is the least and 10 is the highest grade they graded the governments attention and effort of
keeping historical places alive, the avarage was 4.31 that showed a low effort.
Sonuç: As a result, this research showed that there is a need of more advertisement about
Cyprus History but written papers or brochures won’t be enough to get the attention of
foreign students and they could not find enough resources to learn about Cyprus History .
Anahtar Kelimeler: Cyprus, History
Danışman:
Öğr. Gör. Dr. Sinem Yıldız, MÜTF Tıp Eğitimi ABD

Anahtar kelimeler: hıçkırık, organik sebepler
İletişim:
Övgü Sinem Buğan, osbugan@hotmail.com

P-18

P-16

ANTIBIOTIC USAGE BEHAVIOUR OF EMU STUDENTS
Çağdaşer Ç., Güder S., Hacılar A., Akıntuğ B., Alkhatatneh H.

ERİŞKİNDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
Dede D., Akay G.

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 4 Öğrencisi

Giriş: Önceleri sadece çocukluk dönemine ait olarak kabul edilen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu(DEHB),yapılan çalışmalar sonucunda gösterilmiştir ki, erişkin yaşta da
sık rastlanan bir hastalıktır. Çocukluk çağında dikkat, dürtüsellik ve aşırı hareket yaşayan bu
kişiler erişkinlik döneminde işlerinde sorunlar, dürtüsellik gibi bulgular nedeniyle ebeveyn
rollerini sürdürmede güçlükler, aile ve arkadaş ilişkilerinde bozulmalar yaşarlar. Çalışmamızda 19 Mayıs Üniversitesi Dönem 4 öğrencilerinde bu hastalığın sıklığı araştırılmıştır.
Yöntem: Erişkinlerde DEHB birinci basamak yaklaşım; DEHB alt tipleri; erişkinlerde DEHB
nörobiyoloji; tanı sorunları ve klinik özellikleri; erişkinlerde DEHB demogrofik değişkenlere
göre incelenmesi; Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim
Ölçeği (ASRS-v1.1): Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği ‘ makaleleri taranmıştır.
19 Mayıs Üniversitesi Dönem 4 öğrencilerinden 100 kişiye tanı koymada geçerliliği kabul
edilmiş olan ‘Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği(ASRS)
uygulanmıştır.
Bulgular: Anket sonuçlarına göre inceleme grubunun %7’sinde sonuçlar anlamlı bulunmuş
( >=24 puan -yüksek olasılıkla DEHB), %58’inin DEHB olmadığı ( 0-16 puan) gösterilmiş, %35
lik kısım ise ara gurupta yer almaktadır. Erişkinlerdeki temel klinik belirtiler;dikkat alanında
sorunlar ve kendini kontrol etme ile ilgili bozuklukları içermektedir. Hastalığın etiyolojisi tam
olarak bilinmese de çevresel ve genetik sebeplere bağlı olabileceği belirtilmiştir.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi, Dönem 1 Öğrencileri

Giriş: Nowadays, antibiotics usage is one of the major health issues around the world. Many
people are using antibiotics without sufficient knowledge. Aim of this study was to measure
the knowledge of first year students about antibiotics usage at the Eastern Mediterranean
University in Cyprus. The hypotheses of our study was that the first year students had some
but not enough knowledge about the usage of antibiotics.
Yöntem: Participants included 63 first year students from the Eastern Mediterranean University (36 males, 27 females). Questionnaire was used to collect data.The data collected
from participants has been analysed using the SPSS computer program.
Bulgular: The response rate was 100%. Results showed that, 74.6% of participants used antibiotics while 25.4% have never taken antibiotics in their lifetime.52.4% of the participants
claimed that they never used antibiotics without a doctor’s prescription. Most of the respondents reported that antibiotics were effective against bacteria (65.1%).
Sonuç: Our findings supported our hypothesis.This study showed that most of the first
year students had some knowledge about antibiotics usage however they still they lacked
information about its adverse reactions and side effects.
Anahtar Kelimeler: antibiotics, students
Danışman:
Prof. Dr. Kamer Kılınç, DAÜ Tıp Biyokimya ABD
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Atölye Çalışmaları
Workshops
•

Dans-Salsa

•

Kahve Yapımı

•

Hekimin Hukuki Korunması

•

Kariyer Tasarımı

•

Kendi Web Siteni Dizaynla

•

Ebru Sanatı Eğitimi

•

Duyular Arası İki Oyun

•

Arama Kurtarma Eğitimi

•

İşaret Dili

•

Teknolojinin Gelişimi

•

Kurabiye Süsleme

•

Drama-Oyunculuk

•

Oftalmoskopi

•

PCR Ve Elektorferez

•

Kontakt Lens Eğitimi

•

Sütur Atma

•

EKG

•

Alçı-Atel

•

Akupuntur
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