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Değerli Meslektaşlarımız, 

 

Aydın, Denizli ve Muğla  Aile Hekimleri Dernekleri olarak 18-21 Kasım 2021 tarihinde 1. 

Ulusal Ege Aile Hekimliği Kongresi'ni (EgeKon 2021) siz değerli dostlarımızın katkıları ile 

başarıyla gerçekleştirdik. 

 

İlk kongremizden aldığımız enerji ile Manisa Aile Hekimleri Derneğini yanımıza alarak  26-29 

Mayıs 2022 tarihinde Kuşadası Pinebay otelde  2. Ulusal Ege Aile Hekimliği 

Kongresi'ni EgeKon 2022 gerçekleştireceğiz. 

 

Aile Hekimliği uygulamalarımızda kullandığımız bilgilerimizi kendi dalında uzman 

olan  akademisyenlerin katkısı ile güncelleme, yaşadığımız mesleki sorunları ve çözüm 

önerilerini tartışabilme şansını bulacağız. 

 

Sunum, panel, sözel ve poster bildiriler dışında kurslarla da dolu dolu geçireceğimiz kongremiz 

EgeKon 2022'de sizleri aramızda görmenin heyecanını ve onurunu yaşıyoruz. 

 

EgeKon 2022 kongremize sağlayacağınız katkı ve katılım için hepinize teşekkür ediyor,sağlıklı 

ve huzurlu iş hayatı diliyoruz. 

KONGRE DÜZENLEME KURULU BAŞKANI 

Nebi SÖKMEN 
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KONGRE DÜZENLEME KURULU BAŞKANI 

Nebi SÖKMEN 

KONGRE ONURSAL BAŞKANI 

İbrahim ÖK 

KONGRE BİLİMSEL KURUL BAŞKANI 

F. Bilge KARAOMCA ÖK 

KONGRE SEKRETERİ 

Yunus Emre SARI 

KONGRE DÜZENLEME KURULU 

    

AYAHED DAHED MUĞLAHED MAHED 

Nebi SÖKMEN 
F. Bilge 

KARAOMCA ÖK 
Ahmet İPEK Hüseyin KÖZ 

Şükrü GÜNGÖR Bilal BATKAN Fikret KURT Sermin ÇENGEL 

Mehmet ACAR Yunus Emre SARI Can KİRİŞÇİ Tolga Zafer İPEK 

M. Bülent ÖZENİR Harun TEKE Mine IŞIK Ediz AKIN 

KONGRE MALİ KURULU 

M. Bülent ÖZENİR 
Bilal BATKAN (Mali 

Kurul Başkanı) 
Fikret KURT Hüseyin KÖZ 
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YAŞLILIK VE KRONİK HASTALIKLAR CİNSEL YAŞAMA ENGEL DEĞİL 

Uzm. Dr. Erkut COŞKUN 

 

Yaşlanma Nedir? 

Yaşlanma genetik bir programla düzenlenen ve organizmada çevresel 

faktörlerin de etkisiyle meydana gelen yapısal ve işlevsel değişmelerle 

süre gelen bir durumdur. 

Yaşlanma Alt Tipleri 

Kronolojik; Doğum tarihine göre 

Biyolojik; Anatomik ve fizyolojik değişikliklerle 

Ekonomik, sosyal; Yaşlının hayattaki rolü 

Psikolojik 

Yaşlı Nüfus Neden Önemli ? 

Yirminci yüzyıl ile birlikte gelişen en önemli kavram “TOPLUMLARIN 

YAŞLANMASI”dır. Tıp, bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler ve doğum oranlarındaki 
azalma bu süreçte temel taşı oluşturmuştur. 

Sağlık alanındaki gelişmeler sonucunda tüm yaşlardaki yaşam beklentisi artmakta, her yıl yaşlı 
nüfus grubuna dâhil olan insan sayısının fazlalaşması ile sonuçlanmaktadır 

21. yüzyılın tüm dünyadaki beklentilere paralel olarak Türkiye’de de yaşlı 

yüzyılı olacağına işaret edilmektedir. 2050 yılında Türkiye nüfusunda 16 

milyon civarında yaşlı nüfusa ulaşılacağı öngörülmektedir. 

Cinsellik Nedir? 

Seks 

Kişilik özellikleri 

Kişisel Değerler 

Tutum ve davranışlar 

Duygular 

Sosyal çevrenin etkilediği kompleks bir yapıdır. 

 

Yaşlanma ile cinsel sağlığın etkilenmesi sadece fiziksel sağlığı etkilemez. 

Gerek kadında gerekse erkekte kartopu etkisi yaratarak ruhsal sağlığının 

Aile sağlığının ve sosyal sağlığın da bozulmasına sebebiyet verir. 
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Yaşlı Cinselliği; 

Cinsel düşüncelerin 

Arzuların, fantezilerin 

Yeteneklerin 

İfadelerin şiddetli bir değişime uğraması zordur. 

Değişen şeyler; 

Genel sağlık 

Hormonlar 

Sosyal konum ve kalitesidir. 

Yaşlanma sürecinin cinsellik ve cinsel işlev üzerindeki etkisi; kişinin fiziksel, psikolojik ve 
sosyolojik sağlık durumuna bağlıdır 

Yaşlanma sürecinde meydana gelen fiziksel değişiklikler nelerdir? 

Kadınlarda yaş alma ile birlikte; 

Memelerde yapısal değişikler 

Vajinada kısalma ve daralma 

Vajinal sekresyonlarda azalma 

Vajinal epitelin düzleşmesi 

İdrar yolları ve mesanede enfeksiyon 

İdrar kaçırma korkusu ve gerçekten kaçırma 

Erkeklerde yaş alma ile birlikte; 

Testosteron düşüklüğü 

Erektil disfonksiyon 

Refrakter dönemde uzama 

Her iki cinsiyet açısından; 

Partner durumu 

Hastalık 

İlaçlar 

Fiziksel engeller 

Beden imajının olumsuz algılanışı 

Zihinsel bozukluklar 

Psikososyal faktörler; 

İş kaybı 
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Sağlığın kötüleşmesi 

Finansal krizler 

Eş kaybı 

Doğru bilinen yanlışlar  (MİT’ ler); 

Cinsellik gençler içindir 

Yaşlılıkta cinsellik ayıptır 

Cinsellik komik ve/veya iğrençtir 

Toplumsal düşünce olarak aseksüalite 

Fiziksel çekicilik genç ve güzel olmak 

 Yaşlanma ile ortaya çıkan hastalıklar ve bunların tedavilerinde kullanılan ilaçlarda çeşitli 
oranlarda cinsel fonksiyonlarıetkilemektedir. Ensık karşılaşılan hastalıklar ve en çok kullanılan 
ilaçları inceleyecek olursak; 

Kardiyovasküler sistem; 

Erektil disfonksiyon; 

Aortoiliak tıkayıcı hastalıklar 

Ateroskleroz 

Hipertansiyon 

Cinsel ilgi ve aktivitede azalma; 

Myokard Infarktus 

Angina pectoris 

 

 

Endokrin Sistem; 

Diabetes Mellitus 

♀: orgazmik disf., vaginal lubrikasyon  azalması 

♂:ED, ejakülasyon olmaması gecikmesi,fışkırma 

kuvvetinin azalması 

Hipotiroidizm 

♀: cinsel ilgide azalma anorgazmi 

♂: cinsel ilgide azalma, ED 
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Ürogenital Sistem; 
 

Prostatit, Üretrit 

Ağrılı ejakülasyon 

Hidrosel, varikosel 

Erektil Disfonksiyon 

Pelvik enflamasyonlar 

Derinde disparoni 

Vajinit 

Disparoni 

 

Sinir Sistemi; 

Alt Motor Hastalığı, Üst Motor Hastalığı 

Refleks heyecanlanma, Psikojenik uyarılmada azalma 

İnmeler 

Cinsel ilgide azalma, Erektil disfonksiyon 

 

 

Lokomotor sistem; 

Artrit ; 

Mekanik zorluklar ve ağrı 

Disk hernisi, Obesite ; 

Yorgunluğa bağlı cinsel aktivite ve ilgide azalma 

Diüretikler ; 

Tiyazid grubu diüretikler 

(Hidroklortiyazid, Klortalidon) 

ED ve vajinal lubrikasyonu azaltmaktadır. 

Spironolakton (Aldactone) 

Erektil Disfonksiyon 

K tutucu diüretikler (Amilorid, triamteran) 

Cinsel işlev üzerine etkisi bulunmamıştır. 
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Beta Blokerler ; 

Propranolol   (Dideral) 

Atenolol, (Nortan, Tensinor)         

Metoprolol  (Beloc, Saneloc) 

Erektil disfonksiyona yolaçar 

 

Karvedilol (Dilatrend, Arlec)           

Nebivolol (Vasoxen, Nexivol)    

Erektil disfonksiyona neden olmaz 

 

 
Selektif alfa 1 antagonist ; 

Tamsulosin (Flomax, Tamprost) 

Silodosin (Ürorec) 

Ejekülasyon bozukluğuna neden olur 

 
ACE inhibitörleri ve ARB grubu ; 

Lisinopril (Sinopryl) 

Enalapril  (Enapril) 

Losartan (Hyzaar, Cozaar) 

Valsartan (Diovan, Cardopan) 

İrbesartan (İrda, Karvea) 
Cinsel aktvitede pozitif etki 

Kalsiyum Kanal Blokerleri; 

Amlodipin  (Norvasc, Monovas) 

Nilvadipin  (Nilvadis) 

Nifedipin  (Adalat, Kardilat) 

Diltiazem (Diltizem, Progor) 

ED üzerine nötr etkileri olduğu kabul ediliyor 

 
Diyabet ilaçları ; 

Sülfanilüre (Diamicron, Betanorm) 

Cinsel fonksiyon üzerinde nötr etki 
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Metformin (Glifor, Diaformin) 

Erektil disfonksiyon 

Yeni kuşak antidiyabetikler 

Yeterli sonuç yok 

 
Seçici serotonin reuptake inhibitörleri (SSRİ) ; 

Sertralin (lustral, selectra) 

Paroksetin (paxil, paxera) 

Erkeklerde seksüel fonksiyonda negatif 

Kadınlarda ise istek ve uyarılma artışı 

Fluoksetin (prozac, fulsac) 

Spontan orgazm ve artmış seksüel istek 

Venlafaksin (Efexor, Venegis) 

Her iki cinste libido azlığı 

Kadında gecikmiş orgazm 

Erkekte ereksiyon güçlüğü 

Duloksetin  (Duxet, Cymbalta) 

Prematür ejakulasyon tedavisinde 

Bupropion (Zyban, Wellbutrin) 

Seksüel fonksiyon üzerine pozitif etki 

Seksüel istekte artma 

** SSRI tedavisi sürecindeki hastalara Bupropion eklenmesi ile seksüel 

yan etkilerde iyileşme görülür. 

 
İlaç Yan Etkisi Mi? 

İlaç öncesi cinsel fonksiyon normal 

İlacın başlanması ile ortaya çıkar 

Başka bir neden ile açıklanamaz 

Tüm cinsel aktivitelerde ortaya çıkar 

İlaç kesildikten sonra düzelir 

 
Yaşlılık cinselliğe engel mi? 
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80-102 yaşları arasındaki cinsellik üzerine yapılan bir araştırma,dokunma 

ve okşamanın 80 yaşından sonra en yaygın cinsel ifade biçimi olduğunu 

bulmuştur. 

Tıpkı gençlerde olduğu gibi, yaşlı erişkinlerde de cinsel tercihlerde ve 

sıklıklarda önemli bireyler arası farklılıklar görülmektedir. 

Mevcut veriler, hem yaşlı erkeklerin hem de kadınların cinselliği  

hayatlarının önemli bir parçası olarak gördüğünü, cinsel arzulara sahip 

olmaya devam ettiğini ve yakın ilişkilere ve cinsel aktiviteye (öpüşme, 

sarılma, ön sevişme,vajinal ilişki, oral seks ve mastürbasyon) katılmayı 

dilediğini göstermektedir. 

 
Cinselliği nasıl konuşalım? 

İlk önce daha kişisel sorular sormak için izin isteyerek konuşmaya 

başlanılmalı 

Cinsel hayatınızda herhangi bir sorununuz var mı? 

Kullandığınız ilaçların cinsel hayatınızı etkilediğini düşünüyor musunuz? 

Kendinizi çok kötü ve depresif hissediyor musunuz? 

Ve bu cinsel yaşamınızda sorun yaratıyor mu? 

Menopoz dönemindeki kadınlara, vajinal kuruluk gibi cinselproblemlerden 

muzdarip olabilir. Bu deneyimlediğin bir şey mi? 

Var olan problemler için yardımcı olacak bir dizi tedavi olduğu belirtilmeli 

 
Öneriler 

Çiftlerin iletişimi korumaları 

Cinsel arzularını baskılamamaları 

İhtiyaçlarını paylaşmalı 

Cinsellik algısında değişiklikleri kabullenmeli 

Fiziksel ve duygusal sağlık tedbirleri alınmalı 

Sağlık profesyonellerinden destek almalı 

 
Destek Tedavisi 

Sildenafil (Viagra, Degra) 
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Cinsel ilişkiden 1 saat önce alınmalıdır 

Başlangıç dozu 50 mg ve aç alınmalıdır 

Etkinlik 30-60 dakika ortaya çıkar 

Yarılanma ömrü 3-5 saattir 

Karaciğerde metabolize edilir bu yüzden greyfurt, simetidin, eritromisin 

ve ketakanazol alanlarda dikkat edilmelidir. 

Baş ağrısı, ateş basması, dispepsi ve rinit en sık yan etkileridir. 

Nitratlarla beraber alınmamalıdır. 

Vardenafil (Levitra) 

İlaç alımından 30 dakika sonra etki başlar 

Yarı ömrü 4-5 saattir 

Yan etki ve etkileşim sildenafil gibidir 

Çoklu hipertansif kullanımında hipotansiyon riski artar 

 

Udenafil (Zydena) 

Etkinlik başlama süresi 30 dakika 

ile 12 saat arasında değişmektedir 

Besinlerle etkileşimi yoktur 

Nitratlarla birlikte alımında hipotansif etki oluşturmaktadır 

Tadalafil (Cialis, Lifta) 

Yarı ömrü 17 -18 saattir 

Karaciğerde metabolize edilir 

İlaç ve besin etkileşimi çok azdır 

Ayrıca kadınlar  için cinsel ilişki esnasında; 

Su bazlı kayganlaştırıcılar 

Östrojen replasman tedavisi 

Östrojen içeren kremler 

Seks oyuncakları kullanılabilir. 
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KRONİK YARA TANIMI VE YARA İYİLEŞMESİ 

(Tedavide Aile Hekimlerinin Rolü) 

Prof. Dr. Şamil AKTAŞ 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim 

Dalı 

 

Kronik Yara 

Yara, fiziksel, kimyasal, termal, radyasyon, cerrahi vs gibi çeşitli nedenlerle veya altta yatan 

nedenin  saptanamadığı doku bütünlüğünde bozulmadır.  Yara iyileşmesi ise hücresel 

faaliyetler sonucu yaranın onarılarak kapatılması anlamına gelmektedir. Genellikle temiz, 

beklenen sürede iyileşen yaralar akut yara olarak sınıflandırılır. Geç iyileşen, güç iyileşen, 

iyileşmeyen hatta tekrarlayan yaralara ise kronik yara adı verilir. Alltta yatan patoloji ve oluş 

mekanizması nedeniyle çok çeşitli kronik yara türü bulunmaktadır. Ancak sıklığı ve yarattığı 

sağlık sorunu açısından bazı kronik yara türleri öne çıkmaktadır. Bunlar; diyabetik ayak yarası, 

basınç ülseri, venöz ülser ve arteriyel yetmezlik ülserleri olarak sıralanabilir. 

Kronik Yara Türleri ve Ülkemizdeki Sıklık 

Diyabet, günümüzde en ciddi pandemiler arasındadır. International Diabetes Federation’un 

(IDF) 2019 yılı diyabet atlasına göre tüm dünyada 463 milyon diyabeti olan hasta 

bulunmaktadır. Bu sayı dünya nüfusunun %9,3’üne denk gelmektedir. Diyabetli hasta sayısında 

artış devam etmektedir. IDF verilerine göre bu sayının 2045 yılında 700 milyona ulaşacağı 

(%10,9) öngörülmektedir (1). Satman ve arkadaşlarının 12 yıl ara ile yürüttükleri TURDEP-I 

ve TURDEP-II çalışmalarında ülkemizdeki yetişkin nüfusta diyabetli hasta prevalansı %90’lık 

bir artışla %7,2’den %13,7’ye artmıştır (2,3). Yine IDF verilerine göre ülkemizde 20 yaş 

üzerinde diyabetli hasta sayısı 6,6 milyon, diyabet prevalansı ise %12’dir. Ülkemiz diyabetli 

hasta sayısı açısından tüm Avrupa’da Almanya ve Rusya’nın ardından üçüncü sıradadır. 2045 

yılında ülkemiz 10,4 milyon diyabeti olan hasta sayısı ile dünyada ilk 10’a giren tek Avrupa 

ülkesi olacaktır (1). 

Diyabetik ayak diyabetin hem tıbbi hem de sosyo-ekonomik olarak en önemli 

komplikasyonudur. Diyabeti bulunan hastaların en sık hastaneye yatış ve en uzun süre 

hastanede kalış sebebi diyabetik ayaktır. Küresel olarak, diyabeti bulunan hastalar arasında 

diyabetik ayak prevalansının ülkeler arasında %16,6 ila %1,5 arasında değiştiği, ortalamasının 

%6,4 olduğu bildirilmektedir (4). Ülkemizde bir merkezde yapılan çalışmada bu oran %3,2 

olarak saptanmıştır (5). Bu oran ile ülkemizde diyabetik ayak yarası bulunan yaklaşık 200-400 

bin hasta bulunmaktadır. Öte yandan diyabeti bulunan hastalar arasında diyabetik ayağın yıllık 

insidansının %2 olduğu bildirilmiştir. Bu veriye göre ülkemizde yılda 132 bin yeni diyabetik 

ayak yarası ortaya çıkan hasta bulunmalıdır (1).  

Alt ekstremite ampütasyonu diyabeti olan hastalarda diyabeti olmayan hastalara oranla 10-20 

kat daha fazladır (6). Diyabetik ayak nedeniyle dünyada her 30 saniyede bir bacak ampütasyonu 

yapıldığı hesaplanmaktadır. Travma dışı bacak ampütasyonlarının %50-70’inin sebebi 

diyabetik ayaktır. Bununla birlikte diyabetik ayak yaraları ve ampütasyonlar yeterli korunma 

ve ilk tedavi girişimleriyle önlenebilir. 
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Yatak yarası, dekubit ülseri, bası yarası isimleri de verilen basınç ülseri; “Basınç yaralanması 

basınç veya basınçla birlikte sürtünme kuvvetlerinin yol açtığı lokalize deri ve/veya alttaki 

dokuların hasarıdır” şeklinde tanımlanmaktadır (7). Genel popülasyonda basınç ülserinin 

sıkılığına ait veriler yaygın değildir. Basınç yaraları sıklığı daha çok hastanelerde yatan 

hastalarda araştırılmıştır. Veriler böylece ülkelere, araştırma yapılan kliniklere, hastaların yatış 

sürelerine göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Ülkemizde yapılan çeşitli 

çalışmalarda prevalansın %5,5-17,5 arasında değiştiği görülmektedir (8-11).  

Varis ülseri adı da verilen venöz ülserler, bacakta venöz yetmezliğin bir sonucu olarak ortaya 

çıkan staz nedeniyle genellikle ayak bileği çevresinde açılan kronik yaralardır. Ülkemize ait bir 

veriye rastlanmamakla birlikte dünyada aktif venöz ülser prevalansı %0,1-0,3 arasındadır (12). 

Venöz ülser sıklığı kadınlarda 2-3 kat, yaşlılarda 10 kat daha yüksek bulunmaktadır (13). Bu 

veriler ışığında ülkemizde aktif venöz ülseri bulunan 80-250 bin hasta bulunduğu 

hesaplanabilir. 

Diyabet eşlik etsin etmesin alt ekstremite arterlerinin tıkanması perfüzyonun bozulmasına, doku 

hipoksisine ve gangrenlere kadar varan doku yıkımına yol açar. Arteriyal yetmezlik ülserleri 

tüm alt ekstremite ülserlerinin %25’ini oluşturmaktadır. Diyabet, sigara kullanımı, 

hiperlipidemi, hipertansiyon, obezite ve ileri yaş alt ekstremite ülserleri için önemli risk 

faktörleridir. Bu ülserlerin önemli bir kısmı alt ekstremite amputasyonlarıyla sonlanmaktadır 

(14,15). 

Yukarıda en sıklarına değinilenlere ek olarak, infeksiyonlara, travmaya, vaskülitlere, 

dermatolojik sebeplere, otoimmün ve metabolitik hastalıklara, malignitelere vs bağlı çok sayıda 

kronik yara türü bulunmaktadır. 

Yara İyileşmesi 

Yara iyileşmesi, bozulmuş doku bütünlüğünün bir dizi hücresel faaliyetlerle yeniden 

sağlanması anlamına gelir. Hücresel faaliyetler sonucu iyileşme ya rejenerasyon ya da onarım 

ile gerçekleşir. Rejenerasyonda kaybedilen doku bütünlüğü eskisi ile aynı şekilde sağlanır. Bu 

şekilde hem görünüm hem fonksiyon tam olarak geri kazanılır. Ancak insan hücre ve 

dokularının azında tam bir rejenerasyon yeteneği vardır. Bu nedenle yara iyileşmelerinin 

çoğunluğu onarım ile gerçekleşir. Kaybedilen doku bütünlüğü bu dokuların yerini alan onarım 

dokusu ile tamamlanır. Böylece görünüm de fonksiyonlar da eskisi ile aynı olmaz.  

Yara iyileşmesi hemostaz, inflamasyon, proliferasyon ve maturasyon basamakları ile seyreder. 

Bu sıralı basamaklar üstüste gerçekleşir. Yaralanmanın hemen ardından saatler düzeyinde süren 

hemostaz aşamasında bir yandan pıhtılaşma gerçekleşirken bir yandan da trombositlerden 

serbestleşen büyüme faktörleri ile inflamasyon basamağına geçilir. Günler düzeyinde ifade 

edilen inflamasyon basamağında yara ortamındaki ölü dokular, yabancı cisimler, bakteriler 

başlıca nötrofiller ile ortamdan uzaklaştırılırlar. İnflamasyon aşaması sırasında ve sonrasında 

proliferasyon aşaması başlar; fibroblastlar, damar endotel hücreleri ve keratinositlerin aktif 

olduğu ve haftalar düzeyinde ifade edilebilecek bu dönemde kollajen sentezi ile ekstrasellüler 

matris oluşturulur, neoanjiogenez gerçekleşir ve gelişen granülasyon dokusunun üzeri 

epitelizasyon ile kapanır. Yara iyileşmesinin son aşaması maturasyon dönemidir. Aylar süren 

bu dönemde yara tamir dokusunun kollajenleri değişir, daha sağlam ve organize bir doku 

gelişir. Sorunsuz iyileşen yaralarda yara iyileşme basamakları bu sırayla ve üstüste binen bir 

şekilde gerçekleşir. Ancak kronik yaralarda yara iyileşmesini bozan infeksiyon, iskemi, doku 
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hipoksisi, yabancı cisim gibi lokal faktörlerin veya yaşlılık, diyabet, tıkayıcı damar hastalıkları, 

malnutrisyon vs gibi hastalıkların bulunması halinde yara iyileşmesi inflamasyon fazında 

takılır. Yara bir yandan yıkılırken bir yanda da yeniden yapılır. Bu durum aylarca bazen de 

yıllarca sürebilir.  

Kronik Yara Tedavisi 

Kronik yaralar altta yatan hastalıkların ve lokal faktörlerin çeşitliliği ve ısrarcılığı nedeniyle 

kolayca tedavi edilemezler. Tek bir tıp disiplini veya hekim grubu bu tip yaraların başarılı bir 

biçimde tedavi edilmesini sağlayamaz. Bu nedenle kronik yaraların tedavisi mutlaka 

multidisipliner yaklaşım gerektirir. Plastik cerrahi, ortopedi, genel cerrahi, kalp ve damar 

cerrahisi gibi cerrahi branşların yanında tedavide dermatoloji, infeksiyon hastalıkları, endokrin 

ve diyabet, sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp, girişimsel radyoloji, görüntüleme branşları, fizik 

tedavi ve rehabilitasyon gibi diğer uzmanlık alanları da rol oynar. Yine hekimler dışında yara 

hemşireleri, podiatristler, podologlar, fizyoterapistler gibi diğer sağlık profesyonelleri de tedavi 

grubunun içinde yer alırlar.  

Kronik Yara Tedavisinde Aile Hekimlerinin Rolü 

İleri aşamaya gelen bir kronik yaranın ortaya çıkan infeksiyon, osteomyelit, doku kaybı, 

rekonstrüksiyon problemleri gibi sebeplerle tedavisi zorlaşır, çoğu zaman imkansız hale gelir 

ve amputasyonla sonuçlanır. Bu nedenle tedavide amaç ileri aşamaya gelen bir yaranın sofistike 

yöntemlerle tedavisi değildir. Asıl hedef yarayı erken dönemde yakalayıp tedavi etmek, daha 

da iyisi risk altındaki hastaları saptayıp yaraların açılmasını önlemektir. Bu nedenle yara 

tedavisinde en büyük rol aile hekimlerine düşmektedir.  

Kronik yara ve yara tedavisi ülkemizde tıp lisans müfredatında neredeyse hiç yer almamaktadır. 

Aile Hekimliği Uzmanlık müfredatında da arzu edilen düzeyde temsil edilmemektedir. Aile 

Hekimliği Uzmanlık Müfredatının halen geçerli olan son (V.2.4) versiyonunda kronik yara ile 

ilişkilendirilebilecek konular aşağıdaki tabloda yer almaktadır (16). 
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Tablo 1. Aile Hekimliği Uzmanlık Müfredatında kronik yara ilişkili konular 

Klinik Yetkinlik (teorik) Rotasyon (İç Hastalıkları) Girişimsel 

Deri ve yumuşak doku 

infeksiyonu 
(K,ETT,A) 

Akıntıdan, yaradan, dokudan sürüntü alma 

ve sonuçları değerlendirme 
(3) 

Diyabet (K,ETT,A) Kronik yara (diyabetik ayak, venöz ülser, 

bası yarası vb) önlenmesi, değerlendirilmesi, 

bakımı, takibi 

 

(3) 

Girişimsel Yetkinlik 

(pratik) 
 Rotasyon /Dermatoloji) Girişimsel 

Yara ve yanık bakımı  

Abse açma, drene etme 

(2)  

(2) 

Tanısal girişimler (elektrokoterizasyon, 

kimyasal koterizasyon, kriyoterapi, 

intralezyonel enjeksiyon, deri lezyonlarının 

cerrahi eksizyonu, tırnak cerrahisi, yara 

bakımı ve yara örtüsü uygulamaları) 

 

(2) 

  Rotasyon (Genel Cerrahi) Girişimsel  

  Abse drene etme (3) 

  Debridman uygulama (2) 

 

K: koruyucu, ETT: Ekip tedavisi, A: Acil tedavi 

2: Acil bir durumda, kılavuz veya yönerge eşliğinde veya gözetim ve denetim altında bu 

girişimi yapabilme düzeyini ifade eder. 

3: Karmaşık olmayan, sık görülen tipik olgularda girişimi uygulayabilme düzeyini ifade 

eder. 

 

Tabloda da izlendiği gibi klinik yetkinlik konuları yetersizdir, girişimsel yetkinlik becerilerinin 

düzeyi ise (2) olarak düşüktür. İç hastalıkları rotasyonu sırasında edinilecek hem konular hem 

de girişimsel beceri düzeyi (3) olarak istenilen düzeydedir. Ancak ne yazık ki, iç hastalıklarının 

kendi müfredatında bu konular yoktur. Başka bir deyişle aile hekimleri asistanları iç hastalıkları 

rotasyonu sırasında iç hastalıklarının kendi asistanlarına verilmeyen becerileri edineceklerini 

umacaklardır. Dermatoloji ve genel cerrahi rotasyonları sırasında edinilecek becerilerin düzeyi 

de yine (2) olarak oldukça yetersizdir. 

Sonuç 

Kronik yara tedavisi karmaşık ve zor bir sağlık sorunudur. Ülkemizde sayıları yüzbinlere ulaşan 

çok sayıda hasta bulunmaktadır. Yaşlanan nüfusumuz nedeniyle bu sayıların daha da artacağı, 

sorunun ekonomik yükünün de giderek ağırlaşacağı beklenmektedir. Kronik yara tedavisi 

multidisipliner yaklaşımı zorunlu kılmakta, önleyici ve erken tanı/tedavi özelliğiyle aile 

hekimlerinin bu mücadelede en ön safta yer almasını gerektirmektedir. Oysa aile hekimliği 

eğitim müfredatında ve günlük pratiklerinde yara tedavisi yeterince yer almamaktadır. Bu 

sorunun çözümü olarak eğitim müfredatına yara tedavisi konuları eklenmeli, mezuniyet sonrası 

eğitim aşamasında, tıpkı bu kongrede olduğu gibi, kronik yara ve tedavisi konularına daha fazla 

yer verilmeli, aile hekimlerine yönelik pratik uygulamaları da kapsayan yara tedavisi kursları 

düzenlenmelidir. Aile hekimleri yeterince yer almadıkça ülkemizde giderek artak kronik yara 

sorununun çözümü asla mümkün değildir.   
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YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA 

 TOPLUMSAL DEĞİŞME 

                                Nurcihan BAHTİYAR 

Özet 

Bilim ve teknolojideki gelişmeler toplumsal değişmenin itici gücü olarak kabul 

edilmektedir. Tarih boyunca yeni teknolojiler bir önceki teknolojiye göre sahip olduğu farklılık 

ve değiştirme potansiyeli doğrultusunda toplumsal alandaki değişmeye ivme kazandırmıştır. 

Elbette toplumsal değişmede birçok faktör etkin olmaktadır ancak teknoloji ve bilim başat 

aktörler olarak kabul edilmektedir.  

Buradan hareketle 1940’lı yıllarda başlayan dijitalleşme devrimi, 1960’lı yıllardan 

itibaren gelişen ağ teknolojileri klasik sosyolojide tanımlanan toplumlardan farklı niteliklere 

sahip toplum yapılarının şekillenmesine temel itkiyi sağlamıştır.  

Diğer taraftan dijital teknolojiler, neredeyse geometrik hızda artan bir gelişme ivmesine 

sahiptir ve toplumsal sistemleri de orantılı biçimde etkilemektedir. Nitekim ortaya çıktıkları 

1940’lı yılların ardından bugün gelinen noktada, kodunu, ihtiyaçları doğrultusunda kendi 

düzenleyen bilgisayarların gelişimi sağlanmıştır. Üstelik yapay zeka teknolojilerinin öğrenme 

ve kendini geliştirme kapasiteleri her geçen gün artmaktadır. Teknoloji ve bilimin karşılıklı 

birbirini besleyen gelişme dinamiğiyle akıllı teknolojiler ve algoritmalar, toplumsal alandaki 

etkinlik düzeyini çok yönlü olarak arttırmaktadır. Bu etkinliğin ulaşacağı düzeye ilişkin 

kestirimde bulunabilmek yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişme ivmesi göz önüne 

alındığında önemli sorunsallara cevap bulmayı gerektirmektedir. Yine yapay zeka 

teknolojilerinin insan bilinç düzeyine ulaşması ve onu geçmesi durumunda ise var olan bütün 

toplumsal sistemlerin yanı sıra bilinen anlamda insan ırkının devamlılığı açısından da önemli 

sorunsalların ortaya çıkacağı kabul edilmektedir. 

 Bu bağlamda bu çalışmanın ana çerçevesini yapay zeka teknolojilerinin toplumsal alanda 

ortaya çıkardığı değişme ve yeni toplumsal dinamikler oluşturmaktadır. Çalışmada toplumsal 

alandaki dijitalleşme, yapay zeka teknolojilerindeki gelişme ve akıllı teknolojinin geleceğine 

ilişkin genel yaklaşımlar, toplumsal yapı ve sistemlerle ilişkili olarak ele alınmıştır. Çalışmada 

kaynak incelemesi ağırlıkta olmak üzere alanda yayınlanmış nicel ve nitel araştırmalardan 

yararlanılarak konu bağlamında çıkarsamaların yapılması amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Toplum, Toplumsal Değişme 
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HUKUK VE MEVZUAT 

Volkan Tekayak 

Hukuk sistemi yapısında bulunan anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri 

normlar, düzensiz olarak değil, alt-alta, üst üste bulunmaktadır. Normlar birbirleriyle ilişkilidir 

ve piramit düzeni şeklinde bulunmaktadır. Normlar birbirleriyle altlık üstlük ilişkisi 

içerisindedir. Bu ilişki ‘’Normalar hiyerarşisi’’ veya ‘’hukuk düzeni piramidi’’ olarak 

adlandırılmaktadır. Söz konusun piramitte alt kademede yer almakta olan norm, geçerliliğini 

üst kademede yer alan normdan almaktadır. Bu sebeple üst kademedeki norma aykırı olamaz. 

Bu kapsamda örnek olarak kanun anayasaya, yönetmelik de kanuna aykırı olamaz. 

Aile hekimliği uygulamasına ülke genelinde geçilmesi 10.yılını geride bıraksa da halen 

uygulamanın sürdürülebilirliği açısından beklenen kanun ve yönetmelik hazırlıkları 

tamamlanmamıştır. Aile hekimliği yapan herkesin öncelikli olarak aile hekimliğine dair 

hazırlanan kanun ve yönetmelikler olmak üzere aşağıdaki mevzuat hükümlerini detaylarıyla 

bilmesi önerilmektedir. Bu anılan mevzuatların en güncel haline www.mevzuat.gov.tr 

adresinden ulaşılabilir. 

• 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu 

• Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 

• Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği 

• 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 

• 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun  

• Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 

• 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

• 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun 

• Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 
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HORMONLARIN DRACULASI: MELATONİN 

Uzm.Dr.Süheyla ATALAY KAHRAMAN 

Denizli Saraylar Aile Sağlığı Merkezi 

Epifiz bezi ilk kez; 2500 yıl önce, M.Ö. 4'ncü yüzyılda İskenderiyeli Herophilis 

tarafından: düşünce akışını düzenleyen büzücü kas olarak tanımlanmıştır.Pineal sözcüğü 

latince çam kozalağı anlamına gelen pinealis sözcüğünden gelmektedir. Erişkin insanda 

ortalama ağırlığı 100-180 mg olup, 5-9 mm uzunluğunda, 3-6 mm genişliğinde, 3-5 mm 

derinliğinde koniyi andıran pia mater ile sarılı bir bezdir. Bezin küçük çapına rağmen 

kanlanması oldukça güçlüdür (4 mL/dk/g) ve vücutta böbrekten sonra en çok kanlanan ikinci 

organdır. Ana hücre tipi melatonin salgılayan pinealositlerdir  Melatonin hormonu ilk kez 

1958 yılında Lerner tarafından keşfedilmiştir. Latince siyah anlamına gelen “melas” ve iş 

anlamına gelen “tosos” kelimelerini birleştirerek “melatonin” adı verilmiştir. Pinealositlerden 

salgılanan melatonin, hücre içinde sentez edildiği hızda, sistemik kan dolaşımına ya da 

serebrospinal dolaşıma bırakılmakta olup, salgı granülleri içinde bir depolanma söz konusu 

değildir. Melatonin sentezinde öncü madde olan triptofan, esansiyel bir aminoasit olup 

besinlerle dışarıdan alınması gerekmektedir. Triptofan içeren besinler; Kızılcık, vişne, 

papatya, ceviz, badem, fındık, kaju, et, yumurta, somon balığı, baklagiller… Melatonin;  

safradan, bağırsaklardan, deriden ve retinadan da sentezlenir fakat bu sentezin çoğu bu 

organların kendi antioksidan aktivitelerinde kullanılır.Pineal bez ise dolaşımdaki melatoninin 

yaklaşık %80’ini sentezler.  

Melatonin sentezini artıran başlıca ajanlar; 

•  NA reuptake inhibitörleri,  

• serotonin reuptake inhibitörleri ve  

• nöroleptiklerdir.  

Azaltanlar ise;  

• b-adrenerjik antagonistler,  

• monoamin tüketen ajanlar,  

• triptofan eksikliği,  

• benzodiyazepinler ve  

• non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ)’dır.  

Kandaki melatonin, %60-70 oranında albumine bağlı olarak bulunur. Melatoninin yarı 

ömrü 3-45 dakikadır  ve idrar ile atılır. Gece idrarda 6-sülfatoksimelatonin atılımı serum 

melatonin konsantrasyonu ile yakın ilişki gösterir. Melatoninin gün içi değişimine 

baktığımızda kanda ve hücre içinde melatoninin gece konsantrasyonları gündüze nazaran 3-

10 kat daha fazladır. Melatoninin salgılanması genellikle akşam saat 21.00-22.00 saatlerinde 

başlar, 02.00-04.00 saatleri arasında maksimum seviyesine ulaşır. Sabah 07.00-09.00 arasında 

ise azalmaya başlar. 
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Yaşa göre ise hayatın ilk üç ayında melatonin düşüktür. Üç-altı ay arasında yükselmeye ve 

gece gündüz farklılığı oluşmaya başlar.Bir-beş yaşta nokturnal değer 250 pg/mL, 5-15 yaşta 65 

pg/mL, 50-70 yaşta 20 pg/mL’dir. Yetişkinlerde plazmada ortalama düzeyleri 50-70 pg/mL’dir 

Melatonin anne sütüne geçebildiğinden anne sütü ile beslenen bebeklerin diğer yollarla 

beslenen çocuklara göre sirkadiyen organizasyonları daha çabuk gelişir. İlk olarak 20.yy 

sonlarında Maestroni ve ark. farelerde devamlı ışık ve beta-adrenerjik reseptör blokerlerinin, 

immün sistemi baskıladığını bulmuş.Stres, viral hastalık, kortikosteroid ve ilaç kullanımı, 

travma, hemorajik şok ve yaşlanmaya bağlı immün sistem hasarlarının birkaç farklı 

çalışmayla, melatonin ile önlenebileceği bulunmuştur. Özellikle gece ışık altında çalışan 

kadınlarda kanser insidansının arttığı ortaya konmuştur. Hatta ışık yoğunluğunun derecesiyle, 

tümör büyüme hızı arasında doğru orantının varlığını gösteren çalışmalar bildirilmiştir. 

Mevsimlerin kanser gelişmesi üzerindeki etkisi melatoninle orantılıdır. Gecelerin uzun sürdüğü 

kış aylarında melatonin üretimi fazladır ve bu dönemde tümör gelişmesi yavaşlar 

2016 yılında Genes and Cancer'de yayımlanan çalışmaya 

göre melatonin hormonunun, meme kanseri tümörlerini büyümesini baskıladığı tespit 

edilmiştir. Melatoninin, östrojen reseptörüne bağlanarak doğal östrojenin bağlanmasını 

engellediği, böylelikle tümör büyümesini önlediği düşünülmektedir. Görme engelli kadınlarda 

meme kanserinin, diğer kadınlara oranla yüzde 50 daha az görüldüğü saptanmış. İsrail'de 

yapılan bir çalışmada sokak lambaları nedeniyle yatak odası tam olarak karanlık olmayanlarda 

meme kanserinin yüzde 70 oranında daha fazla görüldüğü bulunmuş.   

Melatonin sağlıklı hücrelerde apoptozis oluşumunu engelleyici özelliğe de sahiptir. 

Melatonin hem suda , hem de lipid fazda çözünebildiğinden tüm intrasellüler komponentlere 

rahatlıkla ulaşır ve hücre zarını, organelleri ve çekirdeği etkin bir şekilde serbest radikal 

hasarından korur.  

Melatonin salgısı için uyku şart değildir, karanlık yeterlidir. Melatonin salınımı artışı, 

vücut ısısını düşürür (vazodilatasyon ile) ve bu da uyku hissi oluşturur. Uyku bozukluğu 

olanlarda, olmayanlara kıyasla serum melatonin düzeyi düşük bulunmuştur. Yetişkinlere 5 mg 
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oral melatonin verildiğinde REM süresinin ve uyku kalitesinin arttığı bildirilmiştir. 

İnsomnia, REM düzensizliği, huzursuz bacak sendromu, gecikmiş uyku fazı sendromu, 

fibromiyalji hastalarında kullanılan melatoninin hem uyku süresini hem de kalitesini artırdığı 

bildirilmiştir. Gecikmiş uyku fazı tipi uyku bozukluğu (DSPS) uykuya dalmada zorluk ve 

istenilen saatte uyanmada güçlük ile sonuçlanan bir biyolojik ritim bozukluğudur. Ostrowska 

ve ark. ovaryektomili sıçanlara melatonin uygulamasının kemik kaybını azalttığını 

bildirmiştir. Akşamları mavi ışığa yani ekrana maruz kalmak beynimizi gündüz olduğuna 

inandırır ve uyku ritmini bozar, daha yüzeyel uyumamıza sebep olur.Akşam tv, telefon, tablet 

kullanıyorsak ışık seviyesi azaltılmalı ve yatmadan 1 saat önce maruziyet bitirilmelidir.  

• Melatonin tedavisi; uyku hijyeni için yapılacak davranış değişiklerinin yerine 

geçemez!!! 

 Uyku hijyeni için;  

❖ Yatağı sadece uyumak için kullanmak 

❖ Karanlık ve sessiz ortam 

❖ Her gün aynı saatte yatağa gitmek 

❖ En az iki saat önce yeme içmeyi bırakmak 

❖ Rutinler (duş, kıyafet, kitap)  

Tüm bunlara rağmen devam eden uyku problemleri için melatonin kullanılabilir.FDA 

için melatonin gıda takviyesi grubundadır, bu yüzden kesin bir dozajlaması yoktur. 

❖ Kanada Pediatri Derneği; DSPS için bebeklerde (0-2 yaş) uyumadan 30-60 dk önce 1 

mg, daha büyük çocuklarda (2-12 yaş) 2,5-3 mg, ergenlerde ise 5 mg melatonin 

kullanımını önermiş. Mümkün olan en düşük dozla (0,05 mg/kg) ile tedaviye başlayıp 

kademeli artırarak 4 hafta devam edilmesi tavsiye edilmiş.DEHB olan çocuklarda 5mg 

melatonin ile uyku başlangıç süresi 90 dakikadan 30 dakikaya düşmüş ve davranış 

terapisinden daha iyi yanıt alındığı gözlemlenmiştir.Atopi ve egzaması olan kaşıntılı 

çocukların da uyku problemleri olduğu görülmüş ve tedavi edici olarak melatoninden 

fayda görmüşlerdir. 

❖ Yetişkinler için de 0,5-10 mg melatonin yanıta göre kullanılabilir. 
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SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ’DE GÜNCEL BİLGİLER 

Prof.Dr. Coşkun Yarar 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Eskişehir 

Spinal Musküler Atrofi (SMA), ön boynuz hücrelerinin daha belirgin etkilenmesi nedeniyle 

motor bulguların baskın olduğu, ancak SMN geninin birçok organda ifade (eksprese) edilmesi 

nedeniyle bir çoklu organ hastalığıdır. İlk kez 1891 yılında Guido Werdnig ve Johann 

Hoffmann tarafından tanımlanmıştır. Son yıllarda gerek tedavi ile ilgili gelişmeler, gerek ilgi, 

gerekse de bilgi artışı nedeni ile öne çıkan bir hastalık halini almıştır.  

SMA sıklığı 1/6000-1/11000; 100 bin canlı doğumda 7.8-10 arasındadır. SMA Tip 1 

için bu oran 100 bin canlı doğumda 4.1’dir. Taşıyıcılık oranları ülkelere göre 1/38 ile 1/145 

arasında değişkenlik göstermektedir.     

SMA, otozomal resesif kalıtımlı bir tek gen hastalığıdır. 1995 yılında tanımlanan, 

5q13’de yer alan Survival of Motor Neuron 1 (SMN1) genindeki homozigot delesyon veya 

patojenik varyasyonlara bağlı gelişmektedir. Taşıyıcı çiftlerde her gebelikte her fetüs için %25 

hasta çocuk riski, %50 taşıyıcılık, %25 sağlıklı çocuk olasılığı bulunmaktadır. Ülkemizde yıllık 

yeni vaka sayısı 130-180 (Ort. 150) arasındadır. Ülkemizde yaklaşık 3000 SMA hastası 

izlenmektedir.  

SMA’nın patofizyolojisine bakıldığında; SMN 1 genindeki mutasyonlar, motor 

nöronları koruyan SMN proteininin üretiminde eksikliğe yol açarak motor nöronlarda 

uçbirleştirme (splicing) defektine neden olur. Bu durum omurilik ön boynuzundaki motor 

nöronlarda kayıp ile birlikte beyin ve iskelet kasları arasındaki sinyalizasyonun bozulmasına 

neden olur. Sonuç olarak ilerleyici kas zayıflığı ve atrofisi ortaya çıkar. DNA düzeyinde 

genomdaki eksiklik, RNA düzeyinde gen ifadesini (ekspresyonunu) ve sonuç olarak motor 

nöronları koruyan protein ifadesini bozmaktadır. SMN geni biri telomerik (SMN1), diğeri ise 

sentromerik (SMN2) olmak üzere 2 geni vardır. SMN 1 geni transkripsiyonu (DNA’nın 

RNA’ya kopyalanması), SMN proteinini kodlayan tam uzunlukta mRNA transkriptleri üretir. 

SMN2’nin kodladığı kesilmiş protein ise işlevsel değildir ve hızlı bir şekilde bozulur. Bununla 

birlikte SMN2 geninden %10 kadar ekzon 7 içeren normal uzunlukta mRNA üretilir ve işlevsel 

protein kodlar. SMA’lı tüm hastalarda SMN1 kesik olduğundan SMN2 genine bağımlıdır ve 

günümüzde tedavi geliştirme çalışmalarının başlıca hedef alındığı bölge SMN2 genidir.       
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SMN2 genindeki kopya sayısı SMA’nın klinik ağırlığı dolayısı ile tipi üzerinde etkilidir, 

kopya sayısı ne kadar fazla ise kliniğin o kadar hafif seyirli olması beklenir, ancak kliniği tek 

belirleyici faktör SMN2 kopya sayısı değildir.   

SMA Tipleri ve klinik özellikleri Tablo 1’de görülmektedir. SMA Tip 1 en sık görülen 

tiptir. Genel klinik özellikler; hipotoni, ekstremite, aksiyal, interkostal, bulbar ve proksimal 

(gövdeye yakın) kaslarda simetrik kas güçsüzlüğü ve kas erimesidir. Bebeklerin kurbağa bacağı 

postüründe (uyluklar abduksiyonda) yatması ve dilde fasikülasyon dikkat çekici muayene 

bulgularıdır. Dilde fasikülasyon bebek ağlarken görülen tremorla karışabilir. Tremorda ritmik 

bir titreme hareketi gözlenirken, fasikülasyon dilin daha çok yan kısımlarında ortaya çıkan 

dalgalanma benzeri bir harekettir. Yer çekimine karşı koyamama, derin tendon reflekslerinin 

alınamaması tanıda önemli ipuçlarıdır.     

TABLO 1: SMA Tiplerinin karşılaştırılması   

 

SMA’da güncel sınıflama önerisi; oturamayanlar (Tip 1 ve Tip 2’nin bir kısmı), 

oturabilenler (Tip 2 ve Tip 3’ün bir kısmı) ve yürüyebilenler (Tip 3’ün bir kısmı ve Tip 4) 

şeklindedir. Günümüzde gerek yeni tedavi çabaları gerekse de destek tedavileri SMA’nın doğal 

seyrinde değişikliğe neden olmuştur.  

SMA çoklu organ bozukluğudur, başta ön boynuz (2. motor) olmak üzere, birçok organ 

etkilenmektedir (Resim 1). Bununla birlikte organların SMN protein ihtiyaç dozu değişkenlik 

göstermektedir. SMN protein ihtiyacı zaman içerisinde de değişkenlik göstermektedir ve 

azalma eğilimindedir. Bu durum hastalık modifiye edici tedavilerin planlanmasında da 

yanıtlanması gereken bir soru olarak gözükmektedir. Zira günümüzde nusinersen ve risdiplam 

tedavilerinde sabit tedavi dozları uygulanmaktadır.     

SMA Tipi Diğer ismi Başlangıç yaşı Yapılabilen
hareketler

SMA içindeki sıklığı
(%)

Tip 1A Tip 0
Werdnig-Hoffmann
hastalığı

İntrauterin Çoğunlukla motor
hareket kazanamaz

60Tip 1B

Tip 1C

Werdnig-Hoffmann
hastalığı

Tip-1B
(0-3 ay)
Tip 1C
(3-6 ay)

Desteksiz oturamaz

Tip-2 Dubowitz hastalığı 6-18 ay Oturabilir ancak
yürüyemez

27

Tip-3 Kugelberg-Welander
hastalığı

18. aydan sonra Oturabilir ve
yürüyebilir

12

Tip-4 Erişkin tip 21 yaşından sonra Normal 1



“2. Ulusal Ege Aile Hekimliği Kongresi” 

31 

 

 

 

RESİM 1: SMA’da çoklu organ tutulumu (Kaynak: Yarar C. Spinal musküler atrofide etkilenen 

diğer sistemler. Çarman KB, editör. SMA, Aile Bilgilendirme Kitabı. 1. Baskı. Eskişehir: Vadi 

Grup Basım A.Ş; 2021. p.15-29.).   

SMA tanısında tarama testleri (evlilik öncesi ve yenidoğan), öykü, fizik ve nörolojik 

muayene, laboratuvar testleri (SMN gen analizi %95-98 tanı koydurucu), nadiren kas biyopsisi 

(günümüzde tanıdaki yeri sınırlı, genetik sonucu negatif olan kliniği SMA ile uyumlu 

olgularda) ve elektromiyografiden (kas ve sinir etkilenimi ayrımında) yararlanılır. SMA’da tanı 

algoritması Şekil 1’de görülmektedir.    
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ŞEKİL 1: SMA’da tanı algoritması. 

Yenidoğan döneminde SMA ayırıcı tanısında yer alan nöromusküler bozukluklar 

listesinde ön boynuz hücre bozuklukları, konjenital motor veya duyusal nöropatiler, 

nöromusküler bileşke bozuklukları, konjenital miyopatiler, musküler distrofiler, metabolik 

bozukluklar yer alır. 5q olmayan (non-5q) distal, proksimal ya da bulbar tutulumla seyreden 

SMA tipleri de bulunmaktadır.     

SMA taşıyıcılık oranının ortalama 1/50 gibi yüksek oranlarda olması tarama testlerini 

gündeme getirmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından evlilik öncesi ve yenidoğan tarama 

programları başlatılmıştır. Primer tarama risk altındaki popülasyona uygulanmaktadır. Evlilik 

öncesi tarama programı prekonsepsiyonel taramayı amaçlamakta ve tüm çiftlere önerilmektedir 

(Şekil 2). Böylece hem genetik danışmanlık, hem prenatal tanı (her ikisi de taşıyıcı olan çiftlere; 

10. gebelik haftasından itibaren koryon villus örneklemesi, 15. gebelik haftasından sonra ise 

amniyosentez olanağı) hem de preimplantasyon tanı olanağı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Sekonder taramada ise yenidoğan tarama programı ile presemptomatik bebeklerin tedavisi 

amaçlanmaktadır (Şekil 3 ve 4). Tersiyer taramada semptomatik bireylerin taranması 

yapılmaktadır.  

Tedavide amaç, önce önleme (tarama testleri ve riskli durumlarda preimplantasyon 

yöntemleri) sonra ise erken tanı ve tedavidir. Erken tedavinin önemi hastalığın ilerlemesi ile 

rejeneratif kapasitede azalma ve SMN’nin geri dönüşümsüz olarak son evreye girmesi ile 

ilişkilidir. Başka bir deyişle nöronlar yeniden yapılamadığından, zaman içerisinde ilerleyici 

nöron kaybı ile azalan nöron sayısı tedavinin başarısı şansını da giderek azaltmaktadır. 
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ŞEKİL 2: Evlilik öncesi SMA tarama testi. (Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, SMA Taşyıcı 

Tarama Programı Saha Rehberi, 2021, Ankara) 
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ŞEKİL 3: Yenidoğan SMA tarama testi (Kaynak T.C. Sağlık Bakanlığı, 2022.)  
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ŞEKİL 4: Yenidoğan SMA tarama testinde, SMA pozitif tarama sonucu idari akış şeması. 

(Kaynak T.C. Sağlık Bakanlığı, 2022.) 

SMA tedavisinde antisens oligonükleotid temelli tedaviler, gen tedavisi ve destekleyici 

tedaviler (fizik tedavi, trakeostomi, gastrostomi, …) yer almaktadır. Antisens oligonükleotid 

temelli tedavilerden nusinersen’e 2016 Aralık ayında FDA, 2017 Mayıs ayında EMA, 2017 

Temmuz ayında ise Türkiye’de kullanım izni verilmiştir. Nusinersen şu anda ülkemizde tüm 

SMA tiplerinde kullanılmaktadır. Risdiplam ise 2020 Ağustos ayında FDA, 2021 Mart ayında 

2 ayın üzerindeki tüm SMA tipleri için kullanım izni verilmiştir. Gen terapisinde kullanılan 

onasemnogene abeparvovec’e ise 2019 yılında FDA tarafından 2 yaşından küçükler için 

kullanım izni verilmiştir. Risdiplam ve onasemnogene abeparvovec’in sistemik etki göstermesi 

beklenmektedir.         
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Son yıllarda SMA’ya yönelik hastalığı modifiye edici tedavi yaklaşımları geliştirilmiştir 

(Tablo 2).  

TABLO 2: SMA’ya yönelik hastalığı modifiye edici tedavi yaklaşımları 

 

SMA’ya yönelik hastalığı değiştirici tedavilerin etkinlikleri nasıl? 

Nusinersen 

Çok merkezli, çift kör ENDEAR çalışmasında, tarama sırasında yaşları 7 ay ve altında olan, 

periferik oksijen saturasyon değeri ventilatör desteği olmadan %96 ve üzeri olan toplam 82 

çocuk alınmıştır. İntratekal nusinersen ve shame prosedürü (kontrol), 2:1 oranında 

uygulanmıştır. En az 6 ay izlem sonrası motor beceriler Hammersmith Bebek Nörolojik 

Muayenesi (HINE) ile değerlendirilmiştir. Nusinersen alan grupta motor beceriler olguların 

%41’inde (21/51) düzelirken, kontrol grubunda düzelme olan olgu saptanmamıştır (0/27).  

Açık etiketli ENDEAR çalışmasında semptomatik (30 gün-15 yaş) ve presemptomatik 

(8-42 gün) çocuklar alınmıştır. ENDEAR çalışmasının sonuç analizinde motor düzelme 

nusinersen alanlarda %51 (37/73) ilen kontrol grubunda %0 (0/37) bulunmuştur. Nusinersen 

alanlarda ayrıca baş kontrolü (%22), dönme (%10), bağımsız oturma (%8), ayağa kalkma (%1) 

saptanırken; kontrol grubunda bu özellikleri olan olgu saptanmamıştır. Ölüm veya ventilatöre 

bağımlılık nusinersen grubunda %39, kontrol grubunda ise %68, (hazard ratio 0.53, 95% CI 

0.32-0.89) bulunmuştur. 

Nusinersen Risdiplam Onasemnogene
Abeparvovec-xioi

Sınıfı Antisens oligonükleotid Küçük molekül AAV-ile gen terapisi

Etki mekanizması SMN2’de splicing’i arttırır SMN2’de splicing’i arttırır İşlevsel transjenik SMN

Uygulama yolu İntratekal Oral İntravenöz

Uygulama sıklığı İlk 2 ay, 4 yükleme dozunu takiben, 
her 4 ayda 1

Her gün Tek doz

FDA’in onayladığı yaş 
aralığı

Tüm yaşlar >2 ay <2 yaş

Kısıtlılıkları LP yapılması güç olgular İlaç etkileşimleri Başta AAV9 Ab varlığı

Tedavi öncesi tetkik Trombosit sayısı, koagülasyon
tetkikleri, idrar tetkiki

KCFT, trombosit sayısı, troponin-I, 
AAV9 Ab titresi, 30 gün prednizol.

İstenmeyen etkiler Trombositopeni, proteinüri, LP 
komp.

Ateş, ishal, döküntü Akut KC hasarı, transaminaz artışı, 
trombositopeni, troponemi

İzlem Trombosit sayısı, koagülasyon
tetkikleri, idrar analizi

KCFT, trombosit sayısı, troponin-I

Fiyatı 1 Flakon: 125.000 ABD Doları 93.456-354.000 ABD Doları/yıl 2.125.000 ABD Doları/1 kez
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CHERISH çalışmasında belirtilerin 6. aydan sonra başladığı, 2-12 yaş arası 126 olgu 

alınmıştır (84’ü nusinersen; 42’si kontrol). Dahil etme kriterleri: oturabilen, ancak bağımsız hiç 

yürüyemeyen, tahmini yaşam süresi 2 yıldan fazla olanlar; dışlama kriterleri ise; solunum 

yetmezliği (24 saatlik sürede 6 saatten fazla invazif veya non-invazif solunum desteği 

ihtiyacının olması), beslenmenin büyük oranda gastrik tüp ile olması, ciddi kontraktür veya 

skolyoz, tıbbi sorunlar (kaşeksi gibi) olarak belirlenmiştir. Çalışma nusinersen’in klinik olarak 

anlamlı etkinliği görüldüğünden erken sonlandırılmıştır. Nusinersen alanlarda Hammersmith 

testinde tedavinin 15. ayında ortalama 3.9 puanlık artış, kontrol grubunda ise 1.0 puanlık azalma 

(%95 CI 3.1-6.7) görülmüştür. 

10-65 yaş arası SMA’lı erişikinlerde yapılan prospektif gözlemsel çalışmalarda; 6. ayda 

(n=124), 10. ayda (n=92) ve 14. ayda (n=52) Hammersmith Genişletilmiş İşlevsel Motor Ölçeği 

(HFMSE) kullanılarak yapılan değerlendirmede klinik olarak anlamlı düzelme bazale göre 3 

puan ve üzerindeki artış kabul edildiğinde; sırasıyla %28, %35 ve %40’lık artı saptanmıştır.      

Onasemnogene abeparvovec (önceki ismi AVXS- 101) 

1-8 ay arası 15 çocuğun alındığı açık uçlu bir çalışmada olgulara yüksek doz (n=12) ve düşük 

doz (n=3) intravenöz olarak uygulanmıştır. Çalışmanın 20. ayında tüm bebeklerin kalıcı 

solunum desteği olmadan hayatta kaldıkları, bu oranın onasemnogene tedavisi öncesinde %8 

olduğu belirtilmiştir. Yüksek doz alan grubun motor işlevlerinde bazale ve kayıtlardan bulunan 

kontrol grubuna göre artış, kontrol grubunda azalma bulunmuştur. Yardımsız oturma 11, oral 

yolla beslenme 11, dönme 9, bağımsız yürüme ise 2 olguda gelişmiştir. Uzatma çalışmasında 

son dozdan sonra yaklaşık 5. yılda 13 olgu incelenmiş, yüksek doz grubundaki 10 çocuktan 

hiçbiri kazandığı motor becerileri kaybetmemiş ve kalıcı solunum desteği ihtiyacı olmamıştır. 

İki olgu destekli oturma şeklinde yeni motor beceri kazanmıştır. 

STR1VE-US ve STR1VE-EU açık uçlu çalışmalarda çalışma popülasyonu STR1VE-

US’de ortalama yaşı 3.7 ay olan SMA Tip 1’li 22 olgu alınmıştır. Dahil etme kriterleri: 

tamamen oral beslenen, çalışmaya katılırken non-invazif solunum desteği ihtiyacının olmaması 

olarak belirlenmiştir. STR1VE-EU’da ise ortalama yaşı 4.1 ay olan SMA Tip 1’li 32 olgu 

alınmıştır. Dahil etme kriterleri: günde 12 saatten daha az beslenme desteği gereksinimi ve non-

invazif solunum desteği ihtiyacı olanlar olarak belirlenmiştir. Çalışmanın 14. ayında kalıcı 

solunum desteği ihtiyacı olmadan hayatta kalan STR1VE-US’de 20 olgu (%91, &95 CI 79-

100); STR1VE-EU’da 31 olgu (%97.5, %95 CI 91-100), kayıtlardan elde edilen tedavi almamış 

kontrol grubunda ise 6/23 (%26, %95 CI %8-44) olgu tespit edilmiştir. Çalışmanın 18. ayında 
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desteksiz oturma STR1VE-US’de 13 olgu (%59, %97.5 CI 36-100); STR1VE-EU’da 14 olguda 

varken (%44, %97.5 CI 26-100), kayıtlardan elde edilen tedavi almamış kontrol grubunda ise 

hiçbir olguda desteksiz oturma gelişmemiştir. Onasemnogene abeparvovec’in yarar ve 

risklerini görmek için daha çok olguyu içeren ve daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Risdiplam 

Açık uçlu bir çalışmada 1-7 ay arası SMA Tip 1’li 21 semptomatik bebek alınmıştır. Farklı 

dozlar uygulanmış, 0.2 mg/kg/gün oral yüksek doz alan grupta 12. ay sonunda yardımsız en az 

5 saniye oturma 17 olgunun 7’sinde (%41) gelişmiştir. Hem düşük hem yüksek doz alan grupta 

21 olgunun 19’u (%90) kalıcı solunum desteği gerekmeksizin hayatta kalmıştır. 12 aylık izlem 

sürecinde 3 olgu, 23.8. ayda ise 4. olgu eks olmuştur. Sonuçlar, doğal SMA seyrine göre daha 

iyi olarak değerlendirilmiştir. Aynı araştırmacılar takiben açık uçlu bir çalışmada SMA Tip 1’li 

41 bebeğe yüksek doz risdiplam (0.2 mg/kg/gün) uygulamışlar 12. ay sonunda yardımsız en az 

5 saniye oturma %29 (kayıtlardan kontrol grubunda %0). %85’i kalıcı solunum desteği 

gerekmeksizin hayatta kalmıştır (kayıtlardan kontrol grubunda %42 (%90 CI)). 

SUNFISH kontrollü çalışmada 2-25 yaş arası, SMA Tip 2 ya da yürüyemeyen Tip 3 

tanılı olgular yer almıştır. Risdiplam grubu/plasebo grubu oranı 2:1 olarak belirlenmiştir. 

Hastalık seyri 32 maddelik Motor İşlev Ölçüm Skoru (MFM36) ile değerlendirilmiş. Tedavinin 

1. yılında tedavi alan grupta MFM36 skorunda artış ort. 1.36 iken, kontrol grubunda ort. 0.19 

bir azalma gözlenmiştir (Tedavi farkı 1.55, %95 CI 0.30-2.81). 

Kendi merkezimizin verilerine baktığımızda; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk 

Nörolojisi Bilim Dalı’nda 2014-2021 yılları arasında SMA tanısı alan 24 olguda (12K, 12E), 

SMA Tipleri 13’ünde (%54,16) Tip-1, 8’inde (%33,33) Tip-2, 3’ünde (%12,5) Tip-3 idi. Yaş 

ortalaması Tip-1’de 53.1±23.4 ay (dağılım:6-89 ay), Tip-2 ve Tip-3’de ise 122.8±61,3 ay 

(dağılım:53-236 ay) olarak bulundu. Nusinersen tedavisine başlama yaşı (ortalama) Tip-1’de 

10,5±9,4 ay (aralık:2-36 ay), Tip-2 ve 3’de ise 87,7±66,2 ay (aralık:19-204 ay) olarak bulundu. 

SMA Tip-1’de CHOP-INTEND skoru nusinersen tedavisi öncesinde ortalama 18±16.2 iken, 4. 

dozdan sonra 25.3±17.1 idi. SMA Tip-2 ve 3’de Hammersmith Fonksiyonel Motor Skalası 

nusinersen tedavisi öncesi ortalaması 25±16.0 iken, 4. dozdan sonra 33.6±18.1 idi. 

SMA tedavisinde SMN1 gen replasmanı ve SMN2 geninde uçbirleştirme (splice) 

düzeltmesi klinik olarak test edilmiş ve insanlarda kullanımı onaylanmıştır. SMN2 gen ifadesini 

arttırmaya yönelik klinik çalışmalar devam etmektedir. Bunlar dışında hem SMN2 gen ifadesini 
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hem de SMN2 geninde uçbirleştirme düzeltmesini arttırmaya yönelik tümleşik 

(kombinasyonal) tedavi uygulamaları da deneysel olarak test edilmektedir.  

Hastalık modifiye edici tedaviler dışında, myostatin inhibitörleri, troponin aktivatörleri 

ve albuterol’ün de SMA tedavisinde kullanımı ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır.  

Bütün bu tedavilerin etkili olabilmesi için tedavinin temel bileşeni olan destekleyici 

tedavinin zamanlaması, niteliği ve niceliği çok önemlidir. SMA da destekleyici tedavi, 0’dan 

önceki 1 olarak değerlendirilebilir, destekleyici tedavi olmadan diğer tedavilerin etkisi sınırlı 

olacaktır. 

Solunum desteği SMA’da önemli bir yer tutar. SMA’da en sık ölüm nedeni solunum 

yetmezliğidir. Non-invazif ve invazif solunum desteği, cough-asist cihazı solunum desteğinde 

önemli yer tutar. Bulbar güçsüzlüğe bağlı yutma güçlüğü, gastrointestinal motilite bozukluğu 

beslenme yetersizliğine yol açabilir. Yeterli beslenme için gerekirse gastrostomi gibi seçenekler 

düşünülmelidir. Eklem kontraktürleri, skolyoz, kemik mineral dansite düşüklüğü, vitamin D 

desteği eklem ve kemik sağlığında öne çıkan konulardır. SMA’nın çoklu organ tutulum özelliği 

göz önüne alınarak bu çocuklarda sistemik muayene ve değerlendirmeler de yapılmalıdır. 

 Enfeksiyonların erken tanısı ve tedavisi prognoz üzerinde etkilidir. Rutin çocukluk çağı 

aşıları yanısıra grip ve Covid-19 gibi aşılamaları da düşünülmelidir.                

Sonuç olarak, SMA’nın önlenmesi, tanısı, tedavisi ve izleminde aile hekimleri önemli 

bir yere sahiptir. Bütün kronik hastalıklar da olduğu gibi multidisipliner yaklaşım ve disiplinler 

arası iş birliği kritik bir önem arz etmektedir. 
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FONKSİYONEL BAKIŞ AÇISIYLA D VİTAMİNİ 

 

Uz. Dr. Çiğdem Akaydın 

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burhan Acar Aile Sağlığı Merkezi Pamukkale/Denizli 

 

D vitamini, kalsiyum dengesini düzenleyen, kas ve kemikler üzerine etkili endokrin 

görevinin yanında; tüm hücrelerin içine girerek hastalıkların önlenmesi ve tedavisini sağlayan 

otokrin ve parakrin görevlere sahiptir. 

D Vitamini yiyeceklerle vücuda girdiğinden veya UVB ışınlarıyla ciltte sentezlendikten 

sonra yarılanma ömrü 24 saattir. Vücuda giren D vitamininin büyük bölümü karaciğere gider 

ve burada metabolize olur ve 25(OH)D formuna dönüşür. Kemikler için kullanılan şekli olan 

25(OH)D şeklinin yarılanma ömrü 3 hafta olduğundan haftada 1 veya ayda 1 bile alınsa kemik 

sağlığı için etkilidir. Ancak D vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirme ve çeşitli 

hastalıklarla mücadele etme işlevlerini yerine getirebilmesi için hücre içine girerek aktif 

hormon formuna dönüşmesi gerekmektedir. Bu formda yarılanma ömrü 24 saat olduğundan, bu 

etkiler için mutlaka günlük dozlarda kullanılması ve kanda sabit bir düzeyde tutulması 

gerekmektedir. 

Yapılan çalışmalarda D vitamini ile telomer boyu arasında bir bağlantı olduğunu 

göstermiş, D vitamini düzeyini yükseltmenin hücresel düzeyde yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi 

olduğunu ortaya çıkartmış, kan D vitamini seviyesi 20ng/mL altında olanların hem beyin hem 

de hipokampus (beynin hafıza bölgesi) hacimlerinin daha küçük olduğu saptanmış, beta-

amiloid plaklarının oluşturduğu toksisiteyi önlediğini gösterilmiş, AMH düzeylerini arttırdığı 

ve ivf gebelik şansını yükselttiği gözlenmiş, kemikleri koruyucu etkisi için en az 50ng/ml, 

bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi için 50-70ng/ml, kanserden koruyucu etkisi için 

80ng/mL üzerine çıkarmak gerektiği saptanmıştır. 

Yapılan çalışmalar otokrin ve parakrin etkilerinin görülebilmesi için 80 ng/ml düzeyinin 

üzerinde D vitamini seviyesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

Son yıllara kadar, D vitamininin tek işlevinin kemik sağlığını korumak olduğu 

biliniyorken 20-30 ng/ml sınırına ulaşması için tavsiye edilen doz ve seviye günlük 400 IU’di. 

Günde 400-600 IU D vitamini almakla iskelet sisteminde sorun çıkmaması sağlansa da; 

bağışıklık sistemini güçlendirmekten çok önemli hastalıkları önlemeye kadar pek çok işlevi 

olduğu ortaya koyulan D vitamininin bu işlevlerini yerine getirebilmesi için en az 80 ng/ml 

düzeyinde bulunması, bu düzeye gelebilmesi için ise günde 400 IU'dan çok daha yüksek 

dozlarda takviye edilmesi gerektiğini ortaya koyulmuştur.  

Bu sebeple, güneş ışınlarının geliş açısının D vitamini sentezlemeye uygun olduğu 1 

Haziran- 30 Eylül tarihleri arasında 12.00- 14.30 arasında henüz bronzlaşmadan 10, 

bronzlaşmayla birlikte 20 dakikaya dek, koruyucu kullanmadan, güneş çarpmasını önleyecek 

şekilde başımızı koruyarak ve çok su içerek güneşlenilmeli, 1 Ekim itibarıyla ise Haziran ayına 
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dek her gün her 10 kg için 1000IU olacak şekilde kahvaltıyla beraber D vitamini takviyesi 

alınmalıdır. 
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AİLE HEKİMLİĞİNDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI 

Uz. Dr. Yunus Emre SARI 

Bornova 14 Nolu Pınarbaşı Aile Sağlığı Merkezi  Bornova, İZMİR 

 

Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

yapılmıştır.  Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre 

ve dozda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. 

 Conference of Experts on the Rational Use of Drugs, World Health Organization, 

Nairobi, Kenya, WHO/CONRAD/WP/RI, (25-29.12.1985). 

SORUMLULUK  SAHİBİ TARAFLAR 

Hekim, eczacı, hemşire, diğer sağlık personeli, hasta/ hasta yakını, üretici, düzenleyici 

otorite, diğer (medya, akademi vb.) 

UYGUN OLMAYAN İLAÇ KULLANIMI ŞEKİLLERİ  

• Çoklu ilaç kullanımı  

• İlaçların gereksiz ve aşırı kullanımı 

• Klinik rehberlere uyumsuz tedavi seçimi 

• Piyasaya yeni çıkan ilaçların uygunsuz tercihi 

• İlaç kullanımında özensiz davranılması  

• (uygulama yolu, süre, doz..) 

• Uygunsuz kişisel tedavilere başvurulması 

• Gereksiz yere antibiyotik tüketimi  

• Gereksiz yere enjeksiyon önerilmesi 

• Gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı 

• Bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin kullanımı 

• İlaç-ilaç etkileşimleri ve besin-ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi 

AKILCI OLMAYAN İLAÇ KULLANIMI 

Akılcı ilaç kullanımı tanımında yer alan maddelerden (Kişilerin klinik bulgularına ve 

bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata ve kolayca 

sağlayabilmeleri)  herhangi birinin veya birkaçının karşılanamaması durumudur. Bu durum 

hastaların tedaviye uyuncunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç 

gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, advers olay görülme sıklığının 

artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur. 

TANI VE TEDAVİ SÜRECİNDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI  
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Hastanın sorununun tanımlanması, hekim tarafından doğru tanının konulması, ilaçlı 

veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması, tedavinin gerçekleşebilirliğinin ve 

maliyetinin değerlendirilmesi, tedavinin başarısı ve hastanın uyuncunun değerlendirilmesi, eğer 

ilaçla tedavi uygulanacaksa uygun ilaçların seçimi, çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimlerin 

öngörülmesi, Her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun 

reçetenin yazılması gerekmektedir. Bu aşamada güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas 

alınmalıdır. Hasta ve hasta yakını tedavi hakkında bilgilendirilmelidir. 

DSÖ TARAFINDAN AKILCI İLAÇ KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ İÇİN 

ÖNERİLEN 12 TEMEL MÜDAHALE 

1. İlaç kullanım politikalarını koordine edecek ve bunların etkilerini izleyecek kurum 

2. Eğitim denetim ve karar alma süreçlerinin desteklenmesine yönelik Klinik Tanı ve 

Tedavi Rehberlerinden yararlanma 

3. İlk seçenek tedavileri esas alan temel ilaçlar listesi oluşturma 

4. Bölgelerde ve hastanelerde ilaç ve tedavi kurulları kurma 

5. Mezuniyet öncesi müfredat programında  probleme dayalı farmakoterapi eğitimi 

vermeyi sağlama 

6. Bir gereklilik olarak hizmet içi sürekli  tıp eğitimleri düzenlenmesi 

7. Kurumsal çerçevede izleme, denetim ve geri bildirim sistemlerinin geliştirilmesi 

8. İlaçlar konusunda bağımsız (tarafsız bilgi) bilgi kaynaklarını kullanma 

9. Kamuoyunun ilaçlar hakkında eğitilmesi  

10. Etik olmayan mali girişimlerden sakınılması  

11. Uygun ve zorunlu  düzenlemeleri hayata geçirme  

12. İlaçların ve personellerin mevcudiyetini güvence altına almaya yönelik yeterli devlet 

harcamalarının sağlanması 

UYGUN OLMAYAN İLAÇ KULLANIMI ALTTA YATAN NEDENLER 

Hastalar açısından:  

Hekim veya eczacıya danışılmadan ilaç kullanılması, ilaç kullanımında özensiz 

davranılması, hastaların birbirlerine ilaç tavsiyesinde bulunmaları, hastaların 

bilgilendirilmesindeki eksiklikler 

Hekim ve eczacı açısından: 

Bilgi ve eğitim eksikliği, kaynak yetersizliği veya kaynaklara pratik erişimin olmaması, 

günlük iş yükünün fazlalığı, halkın reçete baskısı 

İlaç üreticileri açısından: 

Promosyonel açıdan hekim ve eczacıların teşvik edilmesi, hekim ve eczacıların yanlış 

yönlendirilmesi 
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 UYGUNSUZ ANTİBİOTİK KULLANIMI 

Uygunsuz antibiotik kullanımı, klinik pratikte sık karşılaşılan bir durumdur. Bu konuda 

hasta ve hekimlerin bilinçlendirilmesi gereklidir. Amerika Birleşik Devletlerinde CDC(Centers 

for Disease Control and Prevention) sadece bu başlık için bir eğitim ve çalışma programı 

oluşturmuştur. Bahsedilecek veriler bu programdan alınmıştır. Yatan ve ayaktan hastalarda 

antibiyotiklerin %50’si gereksiz reçete edilmektedir. Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında 

antibiyotik kullanımı sık karşılaşılan bir “malpraktis”tir. Bu enfeksiyonlar kendiliğinden 

antibiyotik kullanımı olmadan geçen hastalıklardır. Çocuklar yılda 9’a kadar soğuk algınlığı 

geçirebilir. Soğuk algınlığı ile başvuran çocukların 4/10’u antibiyotik tedavisi almaktadır. 

Bu program ile yapılan müdahaleler ile Ayaktan hasta sonuçlarında düzelme, Clastridium 

difficile enfeksiyonuna bağlı diare riskinde azalma, Sağlık  harcamalarında azalma, Antibiotik 

rezistansında azalma, Hasta yatış süresinde azalma sağlanır 

ANTİBİYOTİK İSTEYEN HASTAYA YAKLAŞIM? 

Hastaya kabullenebileceği bir tanı söyleyin. Örneğin “sadece bir virüs” demektense “viral 

bronşit” denebilir. Semptomatik rahatlama önerin ve fizik muayenede rastladığınız normal 

bulguları da paylaşın. Çoğu hasta antibiotiklerin zararlı olabileceğini düşünmemektedir. 

Antibiotik potansiyel zararlı etkilerini paylaşın, örneğin; yan etkilerini ve direnç gelişimi. Son 

olarak; hasta veya yakını ile birkaç gün içindeki beklentileri paylaşın (hastalığın gidişatını, 

iyileşme dönemini). Hastaya durumlarını tekrar değerlendirebileceğinizi ve medikal olarak 

uygun gördüğünüzde antibiyotik tedavisine başlayacağını belirtin. 

ENJEKSİYONLARIN AŞIRI KULLANIMI 

DSÖ verilerine göre gelişmekte olan ülkelerde 6 milyardan fazla enjeksiyon 

yapılmaktadır. Bu enjeksiyonların %70’i gereksiz veya oral olarak verilebilecek ilaçlardan 

oluşmaktadır. DSÖ’ne göre güvenli olmayan enjeksiyonlar; sakatlıklarla birlikte 9 milyon yıllık 

hayat kaybına neden olacaktır. 

(http://www.who.int/injection_safety/about/resources/en/QuestionAndAnswersInjectionSafet

y.pdf) 

Güvenli Olmayan Enjeksiyonlar:  Çoğu Sağlık Sisteminin Vebası 

Güvenli bir enjeksiyonun zararı yoktur. Şırıngaların ve iğnelerin yeniden kullanımı ve 

sterilizasyon eksikliği milyonlarca enfeksiyona neden olmaktadır. Diğer güvenli olmayan 

durumlar ise; kirli enjeksiyon materyalinin uygunsuz olarak depolanması ve ve uygunsuz bir 

şekilde ortadan kaldırılması, Sağlık çalışanlarının ve diğer kişilerin iğne uçları ile uygunsuz 

temasıDIR. 

ENJEKSİYONLAR: ENFEKSİYONLARIN TEHLİKELİ LOKOMOTİFİ 

Hepatit B 

• Yüksek derecede enfeksiyöz, HBV enfeksiyonunun 32% 

Hepatit C 

• HCV enfeksiyonlarının %40’dan fazlası 
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HIV 

• HIV enfeksiyonlarının yaklaşık %5’i 

ENJEKSİYONLAR HAKKINDA Kİ YANLIŞ KANILAR 

• Oral emilim değişkendir, parenteral uygulama yüksek ilaç seviyeleri sağlar 

• Enjektable ilaçlar oral ilaçlardan “daha güçlü” dür 

• Enjektable ilaçlar daha hızlı etki gösterir 

• IM vs oral tedavilerde minimal bir fayda vardır. 

• IV uygulama daha kısa etki başlama süresine ve bazı ilaçlar için ise daha yüksek 

biyoyararlanıma ve pik serum seviyelerine sahiptir. 

• Etki başlangıç süresi sadece ve sadece yaşamı tehdit eden durumlarda önemlidir. 

• Parenteral uygulamanın oral uygulamaya farmakokinetik olarak avantajı orta-hafif 

hastalıklarda daha iyi sonuç alınacağı anlamına gelmemektedir. 

TERAPOTİK ENJEKSİYON ENDİKASYONLARI 

Ciddi ve hayat tehdit eden hastalık, Yutma güçlüğü, Aşırı kusma, Efektif oral ajanın 

olmaması, Absorbsiyon paterninde ciddi değişkenlik 

POLİFARMASİ 

Polifarmasi, basitçe hastanın çoklu ilaç ile tedavi alması olarak tanımlanabilir. Bunu 

belirleyecek minimum ilaç sayısı değişiklik göstermekle beraber genellikle 5 ile 10 arasındadır. 

Polifarmasi genellikle reçete edilen ilaçların sayısını temsil etse de kullanılan bitkisel 

takviyelerin sayısının da değerlendirmeye alınması önemlidir. Yaşlı hastalarda kalça kırıkları 

için bir bağımsız risk faktörüdür. Çoklu ilaç kullanımı yaşlılarda ilaç bağımlılığına yol açabilir. 

Görsel veya zihinsel fonksiyon kaybı oluşturabilir. 

YAŞLILARDA POLİFARMASİ EĞİLİMİNİ ARTTIRAN ETMENLER 

Morbiditenin artışı yanında hastanın farklı doktorlara giderek çok sayıda reçete alması, 

doktorların fazla sayıda ilaç yazmaya eğilimli olmaları, hastaların fazla ilaç beklentilerinin 

olması, yaşlılarda tanıdan ziyade semptoma yönelik olarak ilaç kullanılması, doktorların eski 

ilacı kesip yeni ilaca başlama eğiliminin olması, hastanın veya doktorun tercihi olarak 

kullanılan ilaçların otomatik olarak tekrar yazılması, çok sayıda reçetesiz ilaç satılması ve 

hekimin bundan haberdar olmaması, yaşlı hastaların aile bireylerinden veya çevreden ilaç 

alarak kullanma eğiliminin olması olarak özetlenebilir. 

Yaşlılarda İlaç Seçimi 

İlacın endike olduğuna karar verme, En iyi ilacı seçme, Hastanın fizyolojik durumuna 

göre dozunu ve süresini belirleme, Etkisi ve toksisitesini gözlemleme, Hastayı beklenen yan 

etkileri ve başvurması gereken durumlar ile ilgili bilgilendirme aşamalarını içerir. Herhangi bir 

yeni semptom aksi ispat edilene kadar ilaca bağlı yan etki olarak değerlendirilmelidir. Piyasaya 

sürülmeden önce deney aşamasında olan ilaç çalışmalarında sıklıkla geriatrik popülasyonu göz 

ardı edilir ve önerilen dozlar yaşlı hastalar için uygun olmayabilir. 
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YAŞLILARIN KULLANDIĞI TEDAVİLER 

Yaşlı bireyler, ilaçları ve bitkisel karışımları sıklıkla kullanmaktadır. Yaşlılarca bitkisel 

ve gıdasal takviyelerin (ginseng, ginkgo biloba, glukozamin vb.) kullanımı giderek artmaktadır. 

1998 yılında yaşlılarca takviye kullanımı %14 iken, bu oran 2002’de %26’ya, 2006’da ise 

%50’ye yükselmiştir  

Bitkisel ve gıdasal takviyeler:  

• Bitkisel olarak adlandırılan bu takviyeler diğer ilaçlar ile etkileşime geçebilir. Örneğin 

ginkgo biloba ile Warfarinin birlikte alınması artmış kanama riskine sebep 

olabilmektedir. Hastaların çoğu bitkisel ürünler ile ilgili bilgiyi internetten elde 

etmektedir.  

REÇETE KASKADLARI 

Mevcut tedaviye bağlı bir ilacın yan etkisin farkına varılmayıp, yeni gelişen durumu 

tedavi etmek için yeni bir ilaç reçetelenmesi ile oluşur. Hastada yeni ve gereksiz tedavi ile yan 

etki görülme riski artar. Özellikle kronik hastalığı olan ve çoklu ilaç tedavisi alan yaşlılar reçete 

kaskadı için risk altındadır. İlaca bağlı belirtiler kolayca yeni bir hastalık işareti olarak yanlış 

yorumlanabilir veya ilaç tedavisi yerine yaşlanma sürecinin kendisine bağlanabilir. 

ÜLKEMİZDE 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, akılcı ilaç kullanımı ile ilgili çalışmalar, yaklaşık 20 yıldır 

sürmektedir.  12 Ekim 2010 tarihinde Bakan Oluru ile, Akılcı İlaç Kullanımı Birimi 

kurulmuştur. 19 Mart 2012 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bünyesinde Akılcı 

İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi kurulmuştur. 

AKILCI İLAÇ KULLANIMI TEMSİLCİLERİ ve İŞBİRLİĞİ 

İllerde koordinasyonu sağlamak amacıyla 81 ilde İl Sağlık Müdürlüklerinde Akılcı İlaç 

Kullanımı İl Temsilcisi bulunmaktadır. Hastane Hizmet Kalite Standartları gereğince, 

hastanelerde planlama yapmak ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla Akılcı İlaç Kullanımı 

Ekipleri oluşturulmuştur. 

Kaynaklar 

• T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Akılcı İlaç Kullanımı 

Dairesi Başkanlığı, Akılcı İlaç Kullanımı Oturumları İçin Örnek Sunum  

• Uğur BİLGE, İlhami ÜNLÜOĞLU (ed) Aile Hekimliğinde Akılcı İlaç Kullanımı.  

İstanbul 2019, TAHEV Yayınları. ISBN 978-605-86746-6-0 
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P-01 TİROİDİT DÜŞÜNMEMİZİ SAĞLAYACAK BİR SORU: BOĞAZIN MI 

AĞRIYOR, BOYNUN MU? 

Süheyla Atalay Kahraman 

Denizli Merkezefendi Saraylar Aile Sağlığı Merkezi 

Giriş: Subakut Granülomatöz Tiroidit (SAT) (De Quervain Tiroidi) Ağrılı tiroid bezi 

hastalıklarının en sık nedenidir. Genellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben ortaya 

çıkan ve kendini sınırlayan bir hastalıktır. Karakteristik bulgusu; boyun hareketleri esnasında, 

çiğneme ve yutkunma sırasında artış gösteren, ani başlangıçlı, bazen gezici ve ilerleyici olan 

genellikle kulak, çene ve hatta oksipital kemiğe yayılım gösteren ağrıdır. Hastadan hastaya 

semptomlardaki ciddiyet değişse de genellikle günlük işlerini yapmakta güçlük çekerler. 

İstirahatleri gerekir. Akla geldiğinde tanısı çok kolay olan SAT’ın teşhisi ülkemizde hâlen çok 

geç konmakta, tanı ve tedavi kargaşaları yaşanmaktadır. ¹ Genç erişkin ve orta yaşlarda (4-5. 

dekadlar) hastalık sıklığı artar, ilerleyen yaşlarda ise azalır. Kadınlarda erkeklere göre 3,5-4 kat 

yüksektir.  

Amaç: Bu vakayı sunmaktaki amaç; geçmeyen boğaz - boyun ağrısı ve açıklanamayan 

şikayetlerle kliniğe başvuran hastalarda subakut tiroidit tanısının da aklımızın hep bir köşesinde 

olması ve böyle hastalara tiroid muayenesi de yapılması gerektiğini hatırlatmaktır. 

Olgu: 32 yaşında bilinen herhangi bir kronik hastalığı olmayan evli ve hemşire kadın hasta 10 

gün önce başlayan boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş dönmesi şikayeti ile nöroloji polikliniğine 

başvurmuştur. Yapılan beta HCG tetkiki negatif çıkmış,hastaya ön planda vertigo düşünülerek, 

tedavisi başlanmıştır. Şikayetlerinde gerileme olmayan hasta 3 gün sonra KBB kliniğine 

başvurmuş, bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) düşünülerek günde 2 kez 1000 

mg amoksisilin klavulunat tedavisi reçete edilmiştir. Tedaviye rağmen, baş dönmesinin arttığını 

ve boğaz ağrısı da yaşadığını ifade eden hasta tarafımıza başvurdu. Baş-boyun muayenesinde 

tiroid palpasyonunda hassasiyet saptanıp “subakut tiroidit” düşünüldü ve aslında boğaz ağrısı 

diye ifade ettiği ağrının boyun ağrısı olduğu anlaşıldı. Acilde 40 mg iv prednizolon tedavisi 

verilen hastanın rahatladığı gözlendi, ertesi gün dahiliye polikliniğine gitmesi için 

yönlendirildi. Ertesi gün yapılan tetkikleri; TSH:0,02 fT4:2,29 Ft3 :5,39 AKŞ: 129 TKŞ:166 

CRP:5,92 Sedim: 42 (0-20) WBC: 5,400 şeklinde olup, tiroid USG'de sağ lob: 18x22 mm, sol 

lob: 17x21 mm, isthmus:4,1 mm olarak ölçülmüştür. Parankim EKO minimal azalmış minimal 

heterojen, multipl yama tarzı hipoekoik alanlar izlenmiştir. Hastaya endokrinoloji kliniği 

tarafından Metformin 500 mg 2x1 ve Prednisolon 24 mg 1x1 oral tedavi mide koruyucusu ile 

birlikte başlanmış, kademeli şekilde doz azaltılarak (ilk 10 gün 24 mg, sonraki 1 hafta 16 mg, 

sonraki 1 hafta 8 mg, sonraki 1 hafta 4 mg olacak şekilde) tedavi şeması hazırlanmıştır. Hasta 

düzenli takibe alınmıştır.  

Tartışma: Subakut tiroidit sıklıkla kendi kendini sınırlayan bir hastalık olmasına rağmen, ağrılı 

olduğundan ve çarpıntı,baş dönmesi gibi hipertiroidi bulguları da eşlik edebildiğinden hastalar 

paniğe kapılabilmektedirler. Doğru tanıya ulaşıncaya kadar hastalar bizim vakamızda olduğu 

gibi pek çok poliklinik dolaşabilmekte; bu süreç oldukça yıpratıcı olabilmektedir. Bu açıdan 

ÜSYE semptomları sonrası boğaz - boyun ağrısı şikayeti ile gelen hastalarda, öncelikle birinci 

basamak hekimleri bizler olmak üzere tüm hekimlerin akıllarının bir köşesinde bu tanıyı 

bulundurmaları son derece önem arz etmektedir.   
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1)Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. Tiroid Hastalıkları Tanı ve Tedavi 

Kılavuzu. 2019: 89-95 
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S-01 Alt Ekstremite Ağrilari Yakinmasi İle Ortopedi Polikliniğine Gelen Hastalarin 1. 

Basamak Başvurularina Göre Değerlendirilmesi. 

Sertaç Saruhan1 

1 Sbü Bozyaka Eah 

 

Amaç: Alt ekstremite  ağrıları nedeni ile ortopedi polikliniğine müracaat eden hastaların 1. 

Basamak başvuru durumuna göre  tekik ve tedavileri açısından fark olup olmadığı ayrıca tanı 

ve tedavilerinin birinci basamakta yapılabilirliği incelenmiştir. 

Gereç ve yöntem: Çalışmada 01.01.2022 ve 01.04.2022 tarihleri arasında SBÜ Bozyaka EAH  

4. Ortopedi polikliniğine alt ekstremite ağrısı şikayeti ile başvuran  toplam 393  hasta geriye 

dönük (retrospektif) olarak hastane bilgi sisteminden ve E-Nabız’dan incelendi. Hastalar 1. 

basamağa başvuran ve başvurmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Hastane kayıtlarından 

görüntüleme ya da diğer  tetkiklerin yapılıp yapılmadığı; ek işlem (alçı,bandaj,enjeksiyon ve 

cerrahi) uygulanma veya önerilme  durumu incelendi.  Anamnez kaydı ve E-Nabız üzerinden 

de başvuru tarihinden üç ay öncesine kadar aynı şikayetle 1.  basamak hekimliğine başvuruları 

sorgulandı. Sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı. 

Bulgular: Hastaların %38,9’u (n=153) erkek, % 61,1’i (n=240) kadın hastalardan 

oluşmaktaydı. Yaş ortalaması 51,04± 9,32 yıl idi. 114 hasta (% 44)  1. basamak başvurusu olan; 

219 hasta direk ortopedi polikliniğine başvuran gruptaydı .Gonartroz’un  (ICD M17) en sık 

konulan tanı olduğu görüldü. Bunun dışında sırasıyla alt ekstremite yumuşak doku bozukluğu 

(%25)  (ICD M79.X)  eklem ağrısı (%8) ( ICD M.25.5X) ve diğer (%17)  (koksartroz, dizin iç 

bozuklukları, metatarsalji, miyalji,artrit...vb) tanıların konulduğu izlendi. 1.Basamak başvurusu 

olan hastaların % 52’sine görüntüleme ve diğer tetkikler istenmiş iken direk başvuranlara ek 

tetkik isteme oranı % 51 idi. Ortopedi polikliniğine  direk başvuran hastaların % 68 ’ine (n:150) 

reçete verilerek taburcu edilmiş , sadece  % 26,1’ine (n:57) ortopedik işlem yapılmış veya 

cerrahi önerilmiştir.  1. basamak başvurusu olan hastalarda ise bu oran sırası ile %72,4  (n:126) 

ve % 22,3 (n:39) idi. Tetkik isteme ve müdahale açısından gruplar arasında anlamlı fark tespit 

edilmedi. 

Tartışma ve Sonuç: Alt ekstremite ağrıları, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının önemli bir 

kısmını  oluşturmaktadır, yaşla orantılıdır ve ağırlıklı olarak diz kaynaklıdır. Çalışmamızda da 

gonartroz en sık konulan tanıdır ve literatürle uyumludur. Her iki grupta da tetkik istemi, ek 

girişim ve cerrahi önerilen hasta oranları arasında  fark olmamasına karşın her iki gruptada 

hastaların büyük kısmına önerilerde bulunulduğu ve basit analjeziklerle taburcu edildiği 

görülmüştür. Hastanelerde artabilecek maliyet oranları, zaman kaybı ve  gerçek ortopedik 

müdahale gerektiren hastaların (travma kontrol, ileri artroz, tümör, enfeksiyon ve diğer cerrahi 

endikasyon olan) hizmetten yararlanamaması sebebiyle, ilk başvuruların 1.basamağa yapılması 

önemlidir. Ülkemizde sevk zincirinin olmaması,  hastaların tetkik yaptırma isteği ve yanlış 

bilgilenme hastane başvurularını arttıran sebepler olduğu düşünülmüştür.  Çözümün ulusal 

çapta vatandaşların bilgilendirilmesi, 1. basamak hekimlik sisteminin güçlendirilerek sevk 

zincirinin yeniden kurulması olduğu düşüncesindeyiz. Daha fazla sayıda hastanın olduğu anket 

çalışmasını içeren  çok merkezli araştırmaların faydalı olacağı kanaatindeyiz. 
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S-02 Fonksiyonel Dispepsili Hastalarda Helicobakter Pylori Eradikasyonunun Kisa 

Dönem Sonuçlarinin Değerlendirilmesi 

Tuba Atak1 

1 Bursa Çekirge Devlet Hastanesi 

 

ÖZET 

GİRİŞ-AMAÇ 

 Dispepsi, ülkemizde sağlık kuruluşlarına başvuran hastalarda sık rastlanan bir şikayet olup tüm 

birinci basamak muayenelerinin ortalama %2-5’ini oluşturmaktadır (1). Etiyolojide en sık 

Helicobacter pylori (HP) suçlanmaktadır. Bu çalışmada, dispeptik yakınmalarla genel cerrahi 

polikliniğine başvuran ve endoskopik inceleme ile alınan biyopsilerde HP pozitifliği tespit 

edilen hastalarda HP eradikasyonunun epigastrik ağrı şiddeti üzerine erken dönem etkilerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM 

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde Ekim 2021-Mart 2022 tarihleri arasında dispeptik 

şikayetlerle genel cerrahi polikliniğine başvuran, endoskopik inceleme ile alınan biyopsi 

sonucunda HP enfeksiyonu tespit edilen 136 hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların demografik 

özellikleri, şikayetlerinin süresi, tedavi öncesi ve sonrası semptom şiddet skoru, histopatolojik 

inceleme sonuçları, hasta memnuniyeti ile ilgili bilgiler not edildi. Tedavide tüm olgulara 14 

gün boyunca uygun dozlarda lansoprozol, amoksisilin ve klaritromisinden oluşan üçlü tedavi 

protokolü verildi. Eradikasyon tedavisi öncesi semptom skoru 10 kabul edilerek tedavi 

sonrasında tedavi öncesine göre semptom şiddeti 0 ile 10 puan arasında değerlendirildi. Tedavi 

öncesi ve tedaviden 4 hafta sonra şiddet skorları not edildi. İstatistiksel analiz için SPSS 26.0 

istatistik paket programı kullanıldı.  

BULGULAR 

Tedaviyi tamamlayıp kontrollere gelen toplam 136 hastanın 89’si (%65,4) kadın, 47’si (%34,6) 

erkek idi. Yaş ortalaması 48,57 ± 13,17 idi. HP pozitifliği şiddet açısından değerlendirildiğinde 

77(%55,6) olguda hafif, 31 (%22,8) olguda orta, 28(%20,6) olguda şiddetli olarak tespit edildi. 

İnflamasyon; 32(%23,5) olguda hafif, 37 (%27,2) olguda orta, 67(%49,3) olguda şiddetli olarak 

değerlendirildi. Hastaların 15’inde (%11) intestinal metaplazi saptandı. İntestinal metaplazi 12 

(%8,8) olguda hafif, 2 (%1,5) olguda orta, 1 (%0,7) olguda şiddetli olarak değerlendirildi. 

Hiçbir olguda atrofi veya displazi saptanmadı. Olguların hepsi histopatolojik inceleme ile 

kronik aktif gastrit olarak rapor edildi. Tedavi sonrasında hastalarda ağrı skorlarındaki azalma 

istatiksel olarak anlamlı bulundu.  

 

SONUÇ 

Aile hekimliği poliklinikleri başta olmak üzere, HP’ye sekonder olarak gelişen dispeptik 

yakınmalarla doktora başvuran hastaların oranı oldukça fazladır. Endoskopi hem organik 
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patolojilerin ekartasyonu hem de HP varlığının tespiti açısından avantajlı bir yöntemdir. HP 

eradikasyonu, kısa dönemde dispepsi semptomlarında rahatlama sağlanmaktadır. Semptomatik 

düzelmenin uzun dönemdeki sonuçlarını ortaya koymak için yeni çalışmaların yapılmasına 

ihtiyaç vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“2. Ulusal Ege Aile Hekimliği Kongresi” 

56 

 

S-03 Kronik Hastalıklarda Stigmatizasyon: Birinci Basamak İle Üçüncü Basamak 

Sağlık Kuruluşları Başvurularının Karşılaştırılması 

Merve Koşucu1, İsmail Arslan2 

1 Isparta Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi 

2 Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

 

Amaç: Stigmatizasyon, hastaların toplumsal kabulünü zorlaştırarak, sosyal izolasyonla 

sonuçlanan ve tedavi sürecini olumsuz etkileyen deneyimler yaşamasına neden olabilen, 

hastaların psikolojik durumunu, yaşam kalitesini, fiziksel iyilik halini ve sağlık kuruluşu 

başvurularını etkileyebilen bir durumdur. Bu çalışmada, hastaların birinci basamak ile üçüncü 

basamak sağlık kuruluşlarına başvurularıyla stigma düzeyleri arasındaki ilişkiyi Kronik 

Hastalıklarda Beklenen Stigma Ölçeği (KHBSÖ)’ni kullanarak saptamayı ve aralarındaki farkı 

değerlendirmeyi amaçladık. 

 Gereç ve Yöntem: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği poliklinikleri 

ile Doğantepe Eğitim Aile Sağlığı Merkezine 01/08/2020-30/09/2020 tarihleri arasında 

müracaat eden, okuma yazma bilen, iletişim engeli olmayan, demans ve psikiyatrik hastalığı 

bulunmayan, çalışmaya katılmayı kabul eden 18-65 yaş arası kronik hastalığı olan hastalar 

çalışmaya dâhil edildi. Hastaların sosyodemografik özelliklerini, alışkanlık durumlarını, 

hastalık takip durumlarını sorgulayan anket formu, SF- 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Kronik 

Hastalıklarda Beklenen Stigma Ölçeği (KHBSÖ) katılımcılara yüz yüze görüşme esnasında 

uygulandı. 

Bulgular: Çalışmaya 330 hasta dâhil edildi. Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 

48,70±11,87 olarak hesaplandı. Katılımcıların 216’sı (%65,6) kadın, 114’ü (%34,5) erkekti. 

Katılımcıların KHBSÖ aile/arkadaş alt grup stigma puan ortalaması 1,97±0.91, işveren/ iş 

arkadaş alt grup stigma puan ortalaması 2,20±1,05, sağlık çalışanları alt grup stigma puan 

ortalaması 1,94±0,86 bulundu. Cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, beden kitle indeksi, 

düzenli doktor kontrolüne gitme durumu ve ilaç kullanım durumu incelendiğinde gruplar 

arasında toplam stigma puanları açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Çalışma durumu, 

aylık gelir durumu, sigara kullanma durumu, düzenli kitap okuma durumu, düzenli spor yapma 

durumu, kronik hastalık sayısı, kronik hastalık süresi, hastalığının hayatını etkileme durumu, 

yaşam kalitesi incelendiğinde, gruplar arasında toplam stigma puanları açısından anlamlı ilişki 

saptandı (p<0,05). 

Sonuç: Hastalarda en fazla stigma beklentisinin işveren/iş arkadaşlarından, daha sonra 

aile/arkadaşlarından en az ise sağlık çalışanlarından olduğu görüldü. Birinci basmak sağlık 

kuruluşuna başvuranların stigma beklentisinin üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına 

başvuranlardan daha az olduğu görüldü. Bütün sağlık kuruluşlarında, hastalar ile görüşme 

sırasında, stigmatizasyon varlığı göz önünde bulundurulmalı, hasta ve hasta yakınları bu 

konuda desteklenmelidir. Bu bağlamda sağlık çalışanlarının da farkındalığı arttırılmalıdır. 
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ABSTRACT 

 Aim: Stigmatization is a condition that can make social acceptance of patients difficult, 

result in social isolation and cause experiences that negatively affect the treatment process, and 

can affect patients' psychological status, quality of life, physical well-being and health 

institution admissions. In this study, we aimed to determine the relationship between patients' 

admission to primary and tertiary healthcare institutions and their stigma levels using the 

Chronic Illness Anticipated Stigma Scale (CIASS) and to evaluate the difference between them. 

 Materials and Methods: The age of 18-65 who applied to Ankara Training and 

Research Hospital Family Medicine Polyclinics and Doğantepe Education Family Health 

Center between 01/08/2020 and 30/09/2020, was literate, did not have communication 

impairment, did not have dementia and psychiatric disease, accepted to participate in the study. 

Patients with intervening chronic diseases were included in the study. Questionnaire form 

questioning the sociodemographic characteristics, habits, disease follow-up status of the 

patients, SF-36 Quality of Life Scale, and Chronic Illness Anticipated Stigma Scale (CIASS) 

were administered to the participants during the face-to-face interview. 

 Results: 330 patients who completely filled out the questionnaires were included in the 

study. The average age of the participants in the study was calculated as 48.70 ± 11.87. 216 of 

the participants (65.6%) were female and 114 (34.5%) were male. Participants' CIASS family 

/ friend subgroup stigma mean score was 1.97 ± 0.91, employer / colleague subgroup stigma 

mean score was 2.20 ± 1.05, healthcare workers subgroup stigma mean score was 1.94 ± 0.86. 

When examining gender, marital status, educational status, body mass index, regular doctor 

visits, and drug use status, no significant difference was found between the groups in terms of 

total stigma scores (p>0.05). When examining employment status, monthly income, smoking 

status, regular reading status, regular sports status, number of chronic illnesses, duration of 

chronic illness, the status of the illness affecting his life, quality of life, a significant correlation 

was found between the groups in terms of total stigma scores (p<0.05). 

 Conclusion: It was observed that the most stigma expectation in the patients was from 

their employers / colleagues, then from their family / friends, and the least from healthcare 

workers. It was observed that those who applied to primary health care institutions had less 

stigma expectancy than those who applied to tertiary health institutions. In all health 

institutions, the presence of stigmatization should be taken into consideration during the 

interview with patients, and patients and their relatives should be supported in this regard. In 

this context, the awareness of healthcare professionals should also be increased. 
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S-04 Covid-19 Şüphesi Ile Karantinada Kalmanın Ya Da Hastane Yatışının Çocuklar Ve 

Ebeveynlerinin Ruh Sağlığına Etkileri 

Barış Güller1, Ferhat Yaylacı1 

1 Dörtçelik Çocuk Hastanesi 

 

Özet Amaç Çalışmamızın amacı COVİD-19 şüphesi ile sürüntü alınarak evde en az 14 gün 

karantinada kalan ya da hastane yatışı yapılan 6-16 yaş arası çocuklar ve ebeveynleri ile 

COVİD-19 şüphesi olmayan çocuklar ve ebeveynlerini ruhsal etkilenme düzeyleri açısından 

karşılaştırmaktır. Yöntem Çocuklarda ve ebeveynlerde TSSB belirtilerini araştıran ve DSM-5 

tanı kriterlerinden oluşturularak hazırlanan soru listesi, Revize Edilmiş Çocuklarda Anksiyete 

ve Depresyon Ölçeği Ebeveyn Formu, DSM-5 Düzey 2 Uyku Bozukluğu Ölçeği 6-17 Yaş 

Ebeveyn Formu ve Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği ebeveynler tarafından yanıtlandı. 

Bulgular Çalışmaya katılan 268 katılımcıdan %48.1’i (n=129) çalışma grubunu, %51.9’u 

(n=139) kontrol grubunu oluşturmaktaydı. Çocuklarda çalışma grubunda kontrol grubuna 

kıyasla DSM-5 Düzey 2 Uyku Bozukluğu Ölçeği puan ortalaması (sırasıyla 16.72±8.31, 

14.34±6.37) ve DSM-5 travma sonrası stress bozukluğu tanı kriterlerini karşılama oranı 

(sırasıyla %8.5, %2.9) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksekti (p<0.05). 

Ebeveynlerde çalışma grubunda kontrol grubuna kıyasla depresyon ölçeği puan ortalaması 

(sırasıyla 8.37 ±3.70 ve 6.97 ±3.63) ve DSM-5 travma sonrası stress bozukluğu tanı kriterlerini 

karşılama oranı (sırasıyla %16.3, %7.9) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksekti 

(p<0.05). Ayrıca tüm çocuklar için ebeveynlerin anksiyete ve depresyon düzeyi ile çocuklarda 

anksiyete, depresyon ve uyku skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif 

korelasyon saptandı (p<0.05) Tartışma Çalışmamız COVİD-19’a doğrudan maruziyetin hem 

çocuklar hem ebeveynleri için psikiyatrik belirtilerin ortaya çıkmasında doğrudan maruziyeti 

olmayanlara göre daha fazla risk yarattığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: COVID 19, Pandemi, ruh sağlığı, ebeveyn, Çocuk, izolasyon, karantina 

 

 


