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                                        Değerli Hocalarım, 

                                      Değerli Meslektaşlarım, 

  “Obezite” konulu birinci ulusal dâhili tıp bilimleri sempozyumu’na hepiniz hoş 

geldiniz. Hastanemiz bünyesinde yapacak olduğumuz bu bilimsel etkinlikte sizlerle 

birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.  Kurumumuzda hastalara yönelik 

sağlık hizmetleri verilmesinin yanı sıra bilimsel araştırmalar, toplantılar ve uzmanlık 

eğitimlerini de aktif olarak devam edilmektedir. Bu amaçla her yıl ulusal çapta olacak 

sempozyum ve toplantılar yapmayı planladık. Bu yıl içerisindeki ilk sempozyum 

konumuzu “Obezite” olarak belirledik. Sempozyumun, yoğun bilimsel içeriğiyle, işinin 

uzmanı kişilerin hazırladığı doyurucu sunumlarıyla, konu ile ilgili tüm birikimi ve 

sorunları yansıtabilen, tartışmalı geçen oturumlarıyla hafızalarda yer etmesini istiyoruz. 

  Emeği geçen herkese ayrı, ayrı teşekkürlerimi sunarken eğitim ve bilimin 

önemini bir kez daha hatırlatmak ve sizlerin destekleriyle benzer sempozyumlar da 

buluşma arzumuzu belirtmek isterim. 

  Saygılarımla… 

 

 

 

Doç.Dr.ÖzgürGÜNAL 

        Sempozyum Başkanı 
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10:30-12:00  /2. Oturum  Obezite ve Komplikasyonları vaka sunumu 
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S 01. Botilinum Toksin Uygulamasına Bağlı Gelişen Anjioödem ve Anaflaksi Olgusu 

S 02 Obezite ile Antinükleer Antikor arasında bir ilişki var mı? 

S 03 Sleeve Gastrektomi Operasyonu Geçiren Obezite Hastalarında Helicobakter Pylori 
Prevelansının Belirlenmesi 

S04 Bağırsak Mikrobiyatası Ve Obezite İlişkisi 

S05 Obezite İle Hepatit B Ve Hepatit C Enfeksiyonunun İlişkisi 

S 06 Sol Ventrikül Destek Cihazlı Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu  
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 S01. Botilinum Toksin Uygulamasına Bağlı Gelişen Anjioödem ve Anaflaksi Olgusu 
 

 

Antalya Education and Research Hospital; Department of Emergency Medicine, Antalya/Turkey,  

Giriş: Botulinum toksini, Clostridium botulinum bakterisi tarafından üretilen bir nörotoksindir. 

Formülasyonundaki albümin, laktoz veya jelatin kullanımına bağlı olarak  basit bir alerjik 

reaksiyondan nadirde olsa anjioödeme kadar ilerleyen komplikasyonlar görülebilmektedir.   
 

Olgu: 40 yaşında bayan hasta 1 hafta önce  yüz bölgesindeki kırışıklıklar nedeni ile özel bir medikal 

estetik merkezinde botulinum toksin uygulaması yaptırıyor. Herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta 1 

hafta sonra kontrol için gittiği klinikte ek doz botulinum toksin uygulaması yapıldıktan yaklaşık 1 saat sonra 

özellikle periorbital alan ve tüm yüzünde şişlik, nefes darlığı, bulantı kusma karın ağrısı  ve konuşmada güçlük  

şikayeti ile acil servise başvurdu (resim1). Yapılan fizik muayenesinde; TA: 100/80 mmHg, kalp tepe atımı 110/ 

dk  SS: 30/dk SpO2:%97 olan hastanın  dilde şişme  ağız içi mukozası, larinks ve vokal kordlarda  minimal 

ödem saptanan ve    diğer fizik muayene bulguları normal olan hastada gelişen tablo anjioödem olarak 

değerlendirildi ve intravenöz yoldan 250 mg metil prednizolon ve 8 mg deksametazon uygulanan hastanın hafif   

hipotansif seyretmesi üzerine sıvı resüstasyonu yapıldı. Kliniğin gerilemesi üzerine 48 saat sonra taburcu edildi.
 

Tartışma: Literatürde botullinum toksini uygulaması ile kızarıklık ekimoz, kanama gibi önemli olmayan birçok 

komplikasyon gelişirken alerji ve anjioödem gelişimi nadirdir. Bu tip medikal estetik uygulamaları genellikle 

tam teşekküllü olmayan klinik ve muayenehane şartlarında yapıldığı için daha ciddi sonuçlara yol açmaması 

nedeni ile  işlem sonrası en az 1 saatlik gözlem ve bilgilendirme önerilmektedir.   

 

Sunan  bilgileri: 

Ad: İnan 

Soyad: Beydilli 

Kurum, Departman, Şehir: Antalya Education and Research Hospital; Department of 

Emergency Medicine, Antalya/Turkey,  

E-posta: Email: inan_beydilli@hotmail.com 

 

Telefon:05449071976   
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S02.Obezite ile Antinükleer Antikor arasında bir ilişki var mı? 

Dr.Melek Bilgin1 

1.Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü 

Melek.Bilgin@saglik.gov.tr 

Özet 

Amaç: Son on yılda prevalansı giderek artan cbezite ; yirmi birinci yüzyılın önemli bir 
sağlık sorunudur. Aynı dönemde otoimmün hastalıklarda ki artış da çok dikkat çekicidir. 

Obezite, otoimmün hastalıkların başlamasına ve ilerlemesine katkıda bulunan önemli bir 
çevresel faktör olarak görülmektedir. Birçok çalışmada, obezite ile sistemik lupus 
eritematozus, otoimmün tiroidit, Tip 1 DM, multibl skleroz, RA, psöriyazis gibi pek çok 
otoimmün hastalığın ilişkili olduğu bildirilmiştir. 

Literatürde obezite ile sistemik otoimmün hastalıkların tanısında tarama testi olarak 
kullanılan ANA ilişkisinin araştırıldığı çok az çalışma vardır. Bu çalışmada amacımız; 
obezite ile Antinükleer antikor pozitifliği arasında nasıl bir ilişki olduğunu araştırmaktır. 

Yöntem: Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Polkliniğine Mayıs-Aralık 2019 
tarihleri arasında başvuran hastalardan istenen ANA testleri retrospektif olarak 
değerlendirilmiştir. Hastanemiz Mikrobiyoloji-İmmünoloji laboratuvarında Antinükleer 
antikor testi, en duyarlı ve altın standart olarak kabul edilen indirektimmünflorasan 
(IIF) yöntemi ile Üretici firmanın (Euroimmun AG, Lübeck, Germany) önerisi 
doğrultusunda çalışılmıştır. Sonuçlar slaytlarda izlenen floresan şiddetine göre kalitatif 
olarak (+, ++, +++, ++++) raporlanmıştır. 

Bulgular: Bu dönemde laboratuvarımızda toplam 2753 serum örneğinde IIFA 
yöntemiyle ANA testi çalışılmıştır. Obezite polikliniğinden gelen 100 hastanın 55’i 
obezite tanısıyla polikliniğe başvurmuştur.55 hastanın 51(%93)’i kadın, 4(%7)’ü 
erkekti, yaş ortalamaları 45 di. Obez hastaların 25(%45)’i ANA pozitif, 30(%55)’u ANA 
negatif olarak saptanmıştır. 
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ANA pozitif olarak bildirilen hastalardan en sık görülen floresan paternleri; 13( %52)’ü 
nükleer benekli (granüler), 4(%16)’ü homojen-benekli, 3(%12)’ü nükleolar, 2%(8)’si 
GGK olarak değerlendirilmiştir. Pozitif olgulardan en az görülen floresan paternleri; 
nükleer membran, sentromer, sitoplazmik olarak değerlendirilmiştir. 

 

Sonuç: Ülkemizde ANA pozitifliği romatizmal şikayetleri olan hastalarda %12,6 ile 
%33,3 olarak bildirilmiş olup çalışmamızda obez hastalarda ANA pozitifliği  

%45 olarak tespit edilmiştir.Bu oran çalışmalarda bildirilen oranlardan daha yüksek 
olmasına rağmen hasta sayısının az olması araştırmamızın zayıf yanıdır. Son yıllarda 
adipoz dokunun çok sayıda farklı protein ve peptid salgıladığının gösterilmesi ile önemli 
bir endokrin organ olduğu anlaşılmıştır. Adipoz dokudan salgılanan moleküllerin; 
immün sistem, enflamasyon gibi 

olaylarda rolü olduğu gösterilmiştir. Özellikle, leptin eksikliği veya reseptör direnci 
varlığında insanlarda immün fonksiyonların bozulduğu tespit edilmiştir. Bu bozukluklar 
azalmış makrofaj fonksiyonları, azalmış anti-inflamatuar sitokin salınımı şeklinde 
başlıca hücre aracılı immün yanıtta olmaktadır. Obezite ve neden olduğu otoimmun 
hastalıklardaki, neden- sonuç ilişkileri halen pek çok bilinmeyen içermekte ve ilgi çeken 
araştırma konuları olmaya devam etmektedir. Sistemik otoimmun hastalıkların 
tanısında önemli bir belirteç olan ANA ile obezite ilişkisinin daha geniş hasta serileri ile 
araştırılmasına ihtiyaç vardır. 
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S 03. Sleeve gastrektomi operasyonu geçiren obezite hastalarında helicobakter pylori 
prevelansının belirlenmesi 

Dr.Hacer İşler 

1.Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü 

Amaç: Helicobakter pylori (H.pylori) enfeksiyonu; doğu toplumlarında ve Türkiye’de sık 
rastlanan, birçok benign veya malign hastalığa neden olabilen çoğunlukla asemptomatik 
seyreden bir infeksiyondur. Son zamanlarda H.pylori'nin hematolojik, kardiovasküler, 
nörolojik, obesite, metabolik sendrom, insulin direnci, DM ve dermatolojik bozukluklar 
gibi birçok ekstragastrointestinal hastalıklara yol açabileceğine dair çalışmalar 
yapılmıştır. 

Obezite, dünyadaki yetişkin nüfusun yaklaşık üçte birini etkileyen yaygın bir hastalık 
olup pek çok tıbbi, psikososyal ve ekonomik problemlere neden olmaktadır. 

H. pylori ile insülin direnci ve obezite arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmalarda, 
Obez kişilerde H. pylori prevalansının yüksek olduğunu bildiren çalışmalar olduğu gibi 
tersini bildiren çalışmalar da vardır. 

Çalışmamızda Obezite ile Helicobacter pylori arasındaki ilişkinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: 2018 Mayıs-2019 Aralık tarihleri arasında obezite nedeniyle sleeve 
gastrektomi yapılmış randomize seçilen 100 hasta çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya 
alınan 100 hastanın, 36 'sında hem operasyondan önce ve hem de operasyondan sonraki 
H.pylori sonuçlarına ulaşılmış, 64 'ünde operasyondan sonra yapılmış endoskopik 
biyopsi sonuçlarına ulaşılmıştır. Cerrahiden önce ve sonra yapılmış endoskopi biyopsi 
sonuçları H.pylori açısından retrospektif olarak degerlendirilmiştir. 

Sonuçlar: 100 hastanın 67'si kadın, 33'ü erkek; ortalama yaş; kadınlarda 37,9; 
erkeklerde 36 dır. Operasyon öncesi ve sonrası biyopsi sonucu olan hastaların  
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% 84'ünde H.pylori pozitifliği saptanmıştır. Tüm hastaların histopatolojik sonuçlarının 
ise %73'ünde H. pylori pozitifliği tespit edilmiştir. 

Türkiyede dispeptik şikayeti olan hastalarda H. pylori sıklığı ülkeler,bölgeler arasında 
değişiklik göstermektedir.Bizim ülkemizde de % 44-70 arasında değişmekle birlikte 
bölgemizde yapılan çalışmalarda Samsun'da çocuklarda %46.8, Giresun'da dispeptik 
şikayeti olan erişkinlerde %42.4 olarak bildirilmiştir. Çalışmamızda bizim bulduğumuz 
oran; obez hastalarda H. pylori prevalansının normal popülasyondan yüksek olduğunu 
göstermiştir. 

 

 

Obezite ile H. pylori arasındaki ilişkinin altında yatan patolojik mekanizmanın H. pylori 
tarafından aktive olan inflamatuar mediatörler olduğu düşünülmektedir. Obezite ile H. 
pylori arasındaki ilişki konusunda yapılan çalışmalarda bugün için daha çok prospektif 
çalışmalarla desteklenmesine ihtiyaç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SBÜ Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

 

S04 Bağırsak Mikrobiyotası Ve Obezite İlişkisi 

1 Selim Görgün 

1.S.B.U. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 
Bölümü 

Email: selimgorgun55@gmail.com 

ÖZET 

Amaç: Vücudumuzu paylaştığımız farklı mikroorganizmaların tamamı “mikrobiyota” ve bu 

mikroorganizmaların tüm genomu ise “mikrobiyom” olarak tanımlanabilir. Son yıllarda 

özellikle düşük kilolu ve obezite sorunu olan bireylerdeki mikrobiyota farklılıkları 

araştırılmıştır. Bu bildiride bağırsak mikrobiyotası kompozisyonu ve obeziteye etkisinin 

irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Metod: Bildiri hazırlanırken PubMed üzerinden literatür incelemesi yapılmıştır. İntestinal 

mikrobiyota elemanları listelenmiş, obezite sorunu yaşayan hastaların diyet alışkanlıkları, 

bağırsak mikrobiyota değişimleri irdelenmiştir.  

Bulgular: Bağırsak mikrobiyotasında en sık görülen bakteri grupları daha yoğun 

Bakteriodetes ve daha az yoğun Firmicutes ailesi olarak bulunmuştur. Bacteriodetes ailesi 

bakteriler; Bacteriodes, Provetella gibi çeşitli gram negatif bakterileri içerirken, Firmicutes 

ailesi bakteriler zorunlu anaerop Clostridium, Eubacterium’lar ile birlikte çeşitli gram pozitif 

bakterileri kapsamaktadır. Bu bakterilere ek olarak zorunlu anaerop gram pozitif özellikte 

Peptococcus’lar ve Peptostreptococcus’lar da eşlik etmektedir. Daha az sıklıkla görülen 

mikrobiyota elemanları Enterobactericeae ailesi üyeleri, diğer zorunlu anaerob 

Bifidobacterium’lar ve Fusobacterium cinsi bakteriler, yanısıra Verrucomicrobia’lar olduğu 

gösterilmiştir. İntestinal mikrobiyotada özellikle Bacteriodetes ve Firmicutes yoğunluğunun 

tersine değişmesi, Bifidobacterium’ların azalması, Enterobactericea üyelerinin artışı ile 

obezite arasında sağlam bağlantılar gösterilmiştir. 

Tartışma ve Sonuç: Mikrobiyotanın tüm vücudu ve sistemleri etkileyebilecek hatta hastalık 

yapıcı potansiyeli olduğu kanıtlarla gösterilmiştir. Son 20 yıl içinde başlayan İnsan Genom ve 

Mikrobiyom çalışmaları mikrobiyota içeriğini daha detaylı anlamamıza yardımcı olmuştur. 

Sunulan bilgiler ışığında bireyin diyet alışkanlıklarının ve bağırsak mikrobiyota içeriğinin 

obezite gelişimine etkisi görülmektedir. İntestinal mikrobiyotada özellikle Bacteriodetes ve 

Firmicutes yoğunluğunun tersine değişmesi, Bifidobacterium’ların azalması, 

Enterobactericea üyelerinin artışı ile obezite arasında sağlam bağlantılar gösterilmiştir. 

Obezite riski taşıyan bireylerin günlük rutin diyetlerindeki basit kısıtlamalar ve değişiklikler 
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ile bağırsak bakteri çeşitliliğini sağlayabildiği ve bu bireylerin obezite mücadelesinde daha 

şanslı olduğu yapılan çalışmalarda desteklenmektedir.  

Anahtar kelimeler: Mikrobiyom, Mikrobiyota, Obezite. 

 

 

 

ABSTRACT 

Background: Different microorganisms with which we share our bodies can be defined as 

"microbiota", and the entire genome of these microorganisms can be defined as 

"microbiome".  

In recent years, differences in microbiota in individuals with low weight and obesity have 

been investigated. In this report, it is aimed to examine the intestinal microbiota composition 

and its effect on obesity. 

Method: While preparing the paper, a literature review was made on PubMed. Intestinal 

microbiota elements were listed, dietary habits of patients with obesity problems and changes 

in intestinal microbiota were examined. 

Results: The most common bacterial groups in the gut microbiota were found to be the denser 

Bakteriodetes and the less dense Firmicutes family. Bacteriodetes family includes various 

gram-negative bacteria such as Bacteriodetes, Provetella, while Firmicutes family bacteria 

includes various gram-positive bacteria along with obligate anaerobe Clostridium and 

Eubacterium. In addition to these bacteria, compulsory anaerobic Gram-positive Peptococcus 

and Peptostreptococcus are also accompanied. Less common microbiota elements have been 

shown to be members of the Enterobactericeae family, other obligate anaerobes 

Bifidobacterium and Fusobacterium genus bacteria, as well as Verrucomicrobia. In the 

intestinal microbiota, strong connections between obesity have been shown, especially with 

the reverse change in the density of Bacteriodetes and Firmicutes, reduction of 

Bifidobacterium, increase of Enterobactericea members. 

Discussion and Conclusion: It has been demonstrated by the evidence that the microbiota 

can affect the whole body and systems and even have a disease-causing potential. Human 

Genome and Microbiome studies that started in the last 20 years have helped us to understand 

the content of the microbiome in more detail. In the light of the information presented, the 

effect of the individual's dietary habits and intestinal microbiota content on the development 

of obesity is seen. In the intestinal microbiota, strong connections have been shown between 

the reversal change in the density of Bacteriodetes and Firmicutes, decrease of 
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Bifidobacterium, increase of Enterobactericeae members and obesity. It is supported by 

studies that individuals at risk of obesity can provide a diversity of intestinal bacteria with 

simple restrictions and changes in their daily routine diets and that these individuals are more 

fortunate in the fight against obesity. 

Keywords: Microbiome, Microbiota, Obesity. 

GİRİŞ 

Vücudumuzu paylaştığımız farklı mikroorganizmaların tamamı “mikrobiyota”, bu 

mikroorganizmaların tüm genomu ise “mikrobiyom” olarak tanımlanmaktadır (1). İnsan 

bağırsağı mikrobiyotası doğumdan hemen sonra kolonileşir ve bireyin tüm yaşamı süresince 

vücudun farklı sistemleriyle çoklu etkileşimlerde bulunur. 21. yüzyıl başında mikrobiyotanın 

insan sağlığını ve çeşitli multidisipliner hastalıkları nasıl etkilediğini anlamak ve olası 

fizyopatolojik kökenlerini çözümlemek amacıyla dünya çapında başta ABD, Avrupa ve Asya 

ülkeleri olmak üzere, insanda çeşitli anatomik bölgelerdeki mikrobiyotayı genom düzeyinde 

16S Rrna üzerinden tanımlama prensibine dayanan İnsan Mikrobiyom Projesi (HMP) 

başlatılmıştır (Şekil 1). Bu proje İnsan Genom Projesinin (HGP) de devamı niteliğindedir. İki 

faz olarak planlanan programın; ilk aşamasında, hastalık öyküsü olmayan bireylerde oral, 

nazal, vaginal, gastrointestinal sistem ve deri için sağlıklı mikrobiyomlar belirlenmiştir. İkinci 

fazda ise konakçı ve mikrobiyom için belirlenen biyolojik özelliklerin sınıflandırılması, 

gebelik ve erken doğum, iltihaplı bağırsak hastalıkları ve prediyabet durumunda mikrobiyom 

değişiklikleri araştırılmıştır (3, 4). Son yıllarda özellikle zayıf ve obesite sorunu olan 

bireylerdeki mikrobiyota farklılıkları bu temelde araştırılmıştır (5, 6). Bu bildiride literatür 

irdelenerek bağırsak mikrobiyotası kompozisyonu ve obeziteye etkisi bağlamındaki 

bulguların irdelenmesi amaçlanmıştır. 

METOD 

Bildiri hazırlanırken PubMed üzerinden 243 yayın taranmış, literatür üzerinden konuya 

açıklayıcı veriler sağlayan 16 makale bulguların sunulmasında referans alınmıştır. İntestinal 

mikrobiyota elemanları listelenmiş,  obezite sorunu yaşayan hastaların diyet alışkanlıkları, 

bağırsak mikrobiyota değişimleri temelinde yapılan araştırmalar ve özellikle fareler üzerinde 

yapılan hayvan deneyleri de irdelenmiştir. 

BULGULAR 

İnsan sindirim sisteminde bağırsak mikroorganizmalarının toplam sayısının 1013 ile 1014 

arasında olduğu tahmin edilmektedir (7). Bağırsak mikrobiyotasında en sık görülen bakteri 

grupları daha yoğun Bakteriodetes ve daha az yoğun Firmicutes ailesi olarak bulunmuştur. 

Bacteriodetes ailesi bakteriler; Bacteriodes, Provetella gibi çeşitli gram negatif bakterileri 

içerirken, Firmicutes ailesi bakteriler zorunlu anaerop Clostridium, Eubacterium’lar ile 

birlikte çeşitli gram pozitif bakterileri kapsamaktadır. Bu bakterilere ek olarak zorunlu 

anaerop gram pozitif özellikte Peptococcus’lar ve peptostreptococcus’lar da eşlik etmektedir. 

Daha az sıklıkla görülen mikrobiyota elemanları Enterobactericeae ailesi üyeleri 

(Escherichia, Enterobacter, Klebsiella ve Proteus gibi koliform bakteriler), diğer zorunlu 

anaerob Bifidobacteriumlar ve Fusobacterium cinsi bakteriler, yanı sıra Verrucomicrobia’lar 

olduğu gösterilmiştir (8).  

İntestinal mikrobiyotada özellikle Bacteriodetes ve Firmicutes yoğunluğunun tersine 

değişmesi, Bifidobacterium’ların azalması, Enterobactericea üyelerinin artışı ile obesite 
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arasında sağlam bağlantılar gösterilmiştir (8, 9). Sindirilemeyen birçok polisakkariti hidroliz 

edebilen Firmicutes’lerin bireyde daha fazla enerji kazanımını sağlayarak, yağ birikimine 

neden olduğu kanıtlanmıştır (7-9). Mikrobiyotadaki farklılaşmaların, vücutta enflamasyon ve 

kronik hastalıklara zemin hazırlayan disbiyoz oluşturduğu, bu durumda ise barsak 

geçirgenliğinde artış, kısa zincirli yağ asidi üretiminde değişim olduğu vurgulanmaktadır (8-

10). Bu değişikliklerin ise glikoz ve lipid metabolizmasında defekt ve obesite nedeni olduğu 

gösterilmiştir (8-11). Çeşitli hayvan deneylerinde değişime uğramış mikrobiyota nakledilen 

farelerde yağ dokusunda artış ve insülin direnci gözlemlenmiştir (12). Bu bağlamda beslenme 

ve mikrobiyota ilişkisinde; yüksek lif ve bitkisel polisakkaritlerden zengin beslenmenin kısa 

zincirli yağ asitlerini ve mikrobiyal çeşitliliği anlamlı olarak arttırdığı vurgulanmaktadır. Kısa 

zincirli yağ asitlerinin glukagon benzeri peptid-1 ve peptid-2 salgılanmasını uyararak bireyde 

iştahı azalttığı, bağırsak epitel hücrelerinin çoğalması ve bariyer bütünlüğünün korunmasına 

yardımcı olduğu bulunmuştur. Bu veriler ışığında; bireyin kendi beslenme alışkanlıkları ve 

diyetinin bağırsak mikrobiyotasının değişimine dolayısıyla obeziteye zemin hazırladığı 

görülmektedir (13,14). Ayrıca diyet profilindeki kısa süreli değişikliklerin bile bağırsak 

mikrobiyotasını değiştirebileceğini kanıtlayan deneysel ve gönüllüler üzerinde yapılan çeşitli 

çalışmalar literatürde sunulmuştur (15). Bitkisel kaynaklı ve yüksek posalı vejeteryan diyetle 

beslenen çocuklarda yağ ve karbonhidrattan zengin batı diyetiyle beslenen çocuklara göre 

Enterobacteriaceae ailesinden daha az bakteri, daha yüksek Bacteriodetes ve daha az 

Firmicutes olduğu görülmüştür (16). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Mikrobiyota bireyin yaşamına eşlik eden kişiye özgü kompozisyon ve yoğunlukta bulunan 

bakteri, ökaryot, plazmid vb.’den oluşan yaşayan bir topluluktur (1-4). Mikrobiyotanın tüm 

vücudu ve sistemleri etkileyebilecek hatta hastalık yapıcı potansiyeli olduğu kanıtlarla 

gösterilmiştir (5, 6). Son 20 yıl içinde başlayan İnsan Genom ve Mikrobiyom çalışmaları 

mikrobiyota içeriğini daha detaylı anlamamıza yardımcı olmuştur (3, 4). Sunulan bilgiler 

ışığında bireyin diyet alışkanlıklarının ve bağırsak mikrobiyota muhteviyatının obezite 

gelişimine direkt etkisi literatür de sıklıkla vurgulanmıştır (5-9). Sonuç olarak, obezite riski 

taşıyan bireylerin günlük rutin diyetlerindeki basit kısıtlamalar ve değişiklikler ile bağırsak 

bakteri çeşitliliğini sağlayabildiği ve bu bireylerin obezite mücadelesinde daha şanslı olduğu 

yapılan çalışmalarda desteklenmektedir (7, 13, 14, 17). Ancak bu konuda yapılacak daha 

kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Şekil 1. İnsan Mikrobiyom Projesi fazları (2). 
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S05 Obezite İle Hepatit B Ve Hepatit C Enfeksiyonunun İlişkisi 

Eşe Başbulut1 

1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü, Samsun 

Özet: 

Amaç: 

Literatürde Hepatit C virüsü (HCV) ve hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonları ile insülin 
direnci, DM, dislipidemi, metabolik sendrom gibi birçok hastalık arasında ilişki olduğu 
gösterilmiştir. Hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü (HCV) nonalkolik karaciğer 
yağlanması, nonalkolik steatohepatit ve karaciğer sirozunun en yaygın nedenleridir. 
Karaciğer yağlanması; obezite, tip 2 diabetes mellitus ve metabolik sendromu olanlarda 
yaygın olduğundan, bu durumların önlenmesi ve yönetiminde de benzer yaklaşımların 
kullanılabileceği ima edilmektedir. Sadece bir çalışmada hepatit virüsü 
enfeksiyonlarının vücut yağ yüzdesi ile ilişkisi araştırılmış ve HCV ve HBV 
enfeksiyonlarının özellikle de HCV/HBV koenfeksiyonlarının erkeklerde vücut yağ 
yüzdesini arttırdığı bildirilmiştir. Çalışmamızda amaç obezite hastalarında HBV ve HCV 
sıklığının araştırılması ve böylece obezite ile hepatit arasında bir ilişkinin olabileceğinin 
gösterilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında Samsun Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine obezite nedeniyle başvuran 150 hasta alınmıştır. Hastanemiz 
obezite polikliniğine başvuran, body mass indeksi 30 üzeri olan HCV ve HBV ELISA test 
sonuçlarına ulaşabildiğimiz, daha önce cerrahi geçirmemiş 50 hasta ile obezite cerrahisi 
planlanan, body mass indeksi 40 üzeri olan, daha önce cerrahi geçirmemiş 100 
çalışmaya dahil edilmiştir. HCV ve HBV ELISA test sonuçları pozitif olarak rapor edilen 
hastaların HBV DNA PCR, HCV RNA PCR test sonuçları da retrospektif olarak 
değerlendirilmiştir. 

Hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuvarında serum HCV antikoru ve hepatit B surface 
antijeni 'Enzyme-linked Immunosorbent Assay''-ELISA yöntemi kullanılarak 
kemilüminesans mikropartikül immunoassay analizatör cihazında (Architect i2000; 
Abbott Diagnostics, Chicago, IL, USA) çalışılmakta olup düzeyleri 1 signal-cut-off oranına 
(S/Co) eşit veya üzerinde ise pozitif olarak rapor edilmektedir. HCV RNA PCR ve HBV 
DNA PCR testleri kantitatif olarak real time PCR yöntemi ile (COBAS Ampliprep / COBAS 
TaqMan, Roche Diagnostics, Branchburg, ABD) çalışılmaktadır. 
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Bulgular: 

 

   

Çalışmaya dahil edilen hastaların 114(%76)’ü kadın, 36(%24)’sı erkek; yaş ortalaması 
40,26±10,2’dir. HBsAg pozitifliği 3(%2) hastada tespit edilmiş olup bu hastaların Anti 
HBcIgG, Anti HBe ELISA ve HBV DNA PCR testleri de pozitif olarak saptanmıştır. Sadece 
1 hastada Anti HCV ELISA testi düşük pozitif olarak bulunmuş ancak bu hastada HCV 
RNA saptanmamıştır. 

Tartışma: 

Ülkemizde yapılan çalışmalarda hepatit B için prevalans % 4-10, HCV için %1.5 olarak 
bildirilmiştir 

2018 yılında Çin’de yapılan bir çalışmada HCV ve HBV enfeksiyonlarının özellikle de 
HCV/HBV koenfeksiyonlarının erkeklerde vücut yağ yüzdesini arttırdığı rapor 
edilmiştir. Vücut yağ birikiminin HCV ve HBV ile etkileşiminin mekanizmaları 
bilinmemektedir ve bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Çalışmamızda obez 
hastalarda HBV prevelansını(%2) normal popülasyondan düşük olarak saptadık. HCV 
pozitifliği tespit edemedik. Obez hastaların çoğunluğunun kadın olması ve hasta 
sayısının az olması nedeniyle oranı normal popülasyondan düşük bulmuş olabiliriz. 
Çalışmanın retrospektif olması nedeniyle kadın erkek sayısının eşit olmaması 
araştırmanın kısıtlılığıdır. 

Vücut kompozisyonu ve hepatit virüsü enfeksiyonları arasındaki etkileşimlerin daha iyi 
tanınması, obezite ile ilişkili hastalıklarda uygulanan tedaviler için yararlı veriler 
sağlayabilir. 

Sunan yazar bilgileri: 

Ad: Eşe 

Soyad: Başbulut 

Kurum, Departman, Şehir: Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü, 
Samsun 

E-posta:eseasla@yahoo.com 

Telefon: 05339549492 
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S 06 :Sol Ventrikül Destek Cihazlı Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu  

Ersagun TUĞCUGİL  

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezioloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı  

GİRİŞ:  

Günümüzde sol ventrikül destek cihazı (LVAD) son dönem kalp yetmezliği tedavisinde 
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu hastalar daha uzun yaşam süresine sahip olduklarından 
non-kardiyak cerrahi geçirme ihtimalleri artmaktadır (1,2). Bu vakada, LVAD’a sahip 
hastada genel anestezi yönetimimizi paylaşmak istedik.  

OLGU:  

LVAD’lı 56 yaşındaki ASA IV kadın hastaya memede hematom boşaltım operasyonu 
planlandı. Özgeçmişinde KOAH, hipertansiyon, koroner arter hastalığı mevcuttu. Rutin 
mönitörizasyonuna ek Perfüzyon İndeksi(PI) takibi yapıldı. Operasyona girişteki  
ortalama arter basıncı (OAB) 69 mmHg, nabız 75/dk, PI: 0,35 idi. İndüksiyon öncesi 40 
mg furosemid yapıldı ve dobutamin 5mcg/kg/dk dan başlandı. Genel anestezi 
indüksiyonu 2 mg midazolam, 50 mg ketamin, 100 µg fentanil, 50 mg roküronyum ile 
sağlandı ve entübe edildi. Anestezi idamesinde %50 oksijen, %50 hava ve BIS: 40-60 
olacak şekilde Sevofluran (2 MAC) kullanıldı. Operasyon boyunca OAB 65 mmHg 
üstünde izlendi. Ayrıca 100 ml kan kaybı gözlendi, 700 ml kristaloid uygulandı ve kan 
transfüzyon gereksinimi olmadı. 45 dk. sonra spontan solunumu gelince ve vitalleri 
stabil olunca ekstübe edildi. Derlenme ünitesinde 30 dk. takip edildi. AKG normal 
değerlendirildi ve dobutamin sonlandırılarak servise gönderildi.  

TARTIŞMA:  

 Özellikle anestezi indüksiyonunda hemodinamik instabilite yaygın bir problemdir. 
LVAD lı hastaların anestezi yönetiminde en çok korkulan komplikasyon hemodinamik 
instabilitedir. PI periferal vazomotor tonus hakkında da bilgi verir. Yüksek parmak Pİ 
değeri düşük vazomotor tonus ile ilişkilidir. Bu da bize genel anestezi sonucu 
oluşabilecek hipotansiyon için erken dönemde öngörü şansı tanır(3) Olgumuzda 
preoperatif PI değerini 0,35 bulduk ve buna istinaden indüksiyondan önce vazopressör 
tedavisi başlayarak oluşabilecek hipotansiyonun önüne geçmiş olduk. İnvaziv arteryal 
monitörizasyon sayesinde yakın hemdoinamik takip ile peroperatif dönemde OAB nı 65-
90 mmhg arasında tutmayı başardık ve kan gazı yorumlaması yapabildik. Hastanın 
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gerekli kriterleri sağladığında, operasyon odasında ekstübe edilmesini öneren 
çalışmalar doğrultusunda hastamızı ekstübe ettik(4).  

 

 

SONUÇ:  

 Anestezistler LVAD’lı nonkardiyak cerrahi geçirecek vakalarda klinik optimizasyon 
sağlamak için ileri monitorizasyonu tekniklerini kullanarak hemodinamik instabilite 
oluşturmadan güvenli bir anestezi yönetimi sağlayabilmelidir.  
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