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B r devlet hastanes nde askerl k h zmet yükümlüler ne ver len
ps k yatr k raporların retrospekt f olarak değerlend r lmes
Dr.Öğr.Üyes Barış Yılbaş, SANKO Ün vers tes Tıp Fakültes
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anab l m Dalı, Gaz antep
GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda hastanem ze askerl ğe elver şl l k
durumunu bel rten rapor almak üzere başvuran yükümlülere a t dosya
kayıtlarının retrospekt f olarak değerlend r lmes amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak 2020- 30 Ek m 2020 tar hler arasında
başvuran 551 yükümlünün ps k yatr k muayeneler ne l şk n kayıtlar
ncelenm şt r.
BULGULAR: 551 yükümlünün 174'üne (%31.58) ps k yatr k b r tanı
konulmuştur. Bu b reylerde en sık saptanan tanı 40 olgu (%23) le zeka
yeters zl ğ yd . 19 yükümlüye (% 10.92) b polar bozukluk, 13'üne
(%7.47) se ş zofren tanısı konulmuştu. 6 k ş de (%1.27) madde kullanım
bozukluğu saptanmıştı. Geçm ş dönemde madde kullanım bozukluğu
tanısı almış olan 29 k ş de dah l ed ld ğ nde yaşam boyu herhang b r
dönemde madde kullanım bozukluğu tanısı alan b rey sayısı 35 d .
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgular, hastanem ze başvuran askerl k
çağındak genç erkeklerde zeka yeters zl ğ n n en sık yet y t m ne yol
açan ps k yatr k tanı olduğunu göstermekted r. Çalışmamızın sonuçları
yükümlüler n ps k yatr k değerlend rmes yapılırken rut n olarak drarda
toks k madde taraması yapılmasının gerekl l ğ n ortaya koymaktadır.
Anahtar Kel meler: Askerl k yükümlüsü, sağlık kurulu, ruh sağlığı ve
hastalıkları
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2020 l yıllarda B polar Bozukuk et yoloj s nde yen buluşlar
tedav de umut veren yen yaklaşımlar
Prof.Dr. Ayşegül Yıldız
B polar bozukluğun et yoloj s ne da r son yıllarda b rkaç mekan zma öngörülmekted r.
Bunlar arasında enerj metabol zmasında ya da b r başka hücresel enerj ya da
m tokondr al akt v te düzenley c lerde b r bozulma varlığı, k bunun b r yansıması
oks dat f hasardır, söyleneb l r. Bunun dışında araş don k as t yolağında bozulma ve
dolayısıyla bağışıklık s stem nde aşırı yanıt k bu da çözüneb l r nterleük n-2 reseptör
(sIL-2R), çözüneb l r nterleük n-6 reseptör (sIL-6R), tumor necros s factor-α (TNF-α),
çözüneb l r TNF-α reseptör 1 (sTNF-R1), nterleük n-1 reseptör a-IL (1Ra), nterleük n-1β,
nterleük n-6 düzeyler nde tesp t ed len artma le göster lm şt r. Auto mmune hastalığı
olan b reylerde BB r sk daha yüksek bulunmuş; IL 6'nın BB öt m k & man k evrede
yüksek çıktığı göster lm ş; TNF- 'nın BB öt m , man ve depresyon evreler nde yüksek
çıktığı göster lm ş; CRP' n se BB öt m k & man k evrede yüksek çıktığı göster lm şt r.
Keza,BB ta Postmortem bey n örnekler nde m krogl a, astros tler, ve makrofajların arttığı
göster lm şt r.
Ayrıca, BB ta enﬂamatuar ve proenﬂamatuar faktörler n hastalık başlangıcından önce
yan prodromal dönemde b le arttığı göster lm şt r. Yan BB ta bağışıklık s stem nde net b r
aşırı b r akt ﬂeşme vardır ve bu akt ﬂeşme le kynuren ne tr ptofan döngüsü arasında b r
kısır döngü olduğu düşünülmekted r. Daha farklı b r fade le BB ta kynuren ne yolağının
mmune ve nöroendokr n d sregülasyon ç n köprü rolü oynadığı düşünülmekted r.
Bu bağlamda daBB hastalarında Tr ptofanın, Kynuren ne' n, Kynuren k as t / Kynuren ne
oranı'nın düştüğü göster lm şt r. Ps kot k man ve ş zofren k ps kozda CSF Kynuren c
as d düzeyler nde artış olduğu göster lm şt r. BB man k atak ç n ps kot k özell k oranı
%42 la %74 arasında b ld r lmekted r, sıklıkla CSF Kynuren c as d düzeyler yüksekt r.
Kynuren c as d' n, bey ndek enﬂamatauar yanıtı düzenley c etk s le b l şsel
fonks yonlarda rol oynayan s nyal let s stemler nde de etk gösterd ğ b l nmekted r. Bu
nedenlerle Kynuren c as d modulatörler , BB tedav s ç n araştırılmaktadır. Ebselen, b r
organoselen um kompleks d r, glutath one perox dase akt v tes ne benzer etk göster r.
Mult fonksyonel b r b leş kt r, hücre b leşenler n oks dat f hasardan ve serbest rad kal
hasarından korumaya yarayan b rkaç öneml k myasal reaks yonu katal ze eder.
Ebselen, metallo-prote nler , enzymat c cofaktörler , gen ekspresyonunu, ep genet ğ ,
ant oks dan savunmaları, ve bağışıklık s stemler n module eder. Bu özell kler
neden yle b polar man / h poman tedav s nde şu an araştırılmaktadır. Bu mekan zmalar
üzer nden yorumlayarak 97 RCTs; 93'ü double bl nd, 4'ü s ngle bl nd, farklı dozlar ve
placebo har ç 66 farklı çeş t laç tedav s n toplamda 18.042 b polar depres f hasta
üzer nden anl z ett k ve bu sunumda sonuçlarımızı paylaştık. B omarkerlardan kl n k
araştırmalara, etk mekan zmasından random ze kontrollü çalışmalara uzanan bu
b l msel yolculuğun, yakın gelecekte, b polar depresyon ç n etk l tedav y bulab lmes ç n
daha çok kl n k araştırmaya ht yaç vardır.
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Hek mlerde B l nçl Farkındalık, Yaşantısal Kaçınma ve
Sosyodemograﬁk Özell kler n Meslek Tükenm şl k le İl şk s
Uz. Dr. Tacett n Kuru, Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes , Alanya Eğ t m ve
Araştırma Hastanes , Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Dr. Öğr. Üyes Abdullah Burak Uygur, Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes ,
Alanya Eğ t m ve Araştırma Hastanes , Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Uz. Dr. Veysel Doğan, Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes , Alanya Eğ t m ve
Araştırma Hastanes , Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Amaç: Tükenm şl k kavramı, lk olarak genell kle nsanlarla yakın l şk gerekt ren
mesleklerde çalışanlarda, ﬁz ksel ve ps koloj k yorgunluk, hayal kırıklığı, başarısızlık/
yeters zl k duyguları ve ş ver m nde düşme le karakter ze b r durum olarak tanımlanmıştır.
Ayrıca, ş yer nde kron k strese ver len tepk n n sonucunda oluşan ps koloj k yanıt olarak
ta fade ed lm ş ve b reysel kaynaklara vurgu yapılmıştır. Acı çeken nsanlarla yüz yüze
çalışma, uzun çalışma saatler , aşırı ş yükü sağlık çalışanlarını tükenm şl k açısından
r skl gruba sokmaktadır.
Bu çalışmanın amacı b r eğ t m ve araştırma hastanes nde çalışmakta olan hek mlerde
sosyo-demograﬁk özell kler n yanı sıra yaşantısal kaçınma ve b l nçl farkındalık g b
b reysel kaynakların tükenm şl k düzeyler le l şk s n araştırmaktır.
Yöntem: Çalışma ç n hazırlanan Sosyo-demograﬁk form, B l nçl Farkındalık Ölçeğ ve
Kabul -Eylem formu-II çalışmaya katılmaya gönüllü hek mler tarafından tamamlandı.
Gruplar arası farkların değerlend r lmes ç n t test ve ANOVA kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılmaya 64 hek m gönüllü olmuştur. Erkeklerde duygusal tükenme
(t=-2.509, P=0.015) ve duyarsızlaşma (t=-3.619, P=0.001) düzeyler n n kadınlardan
anlamlı şek lde daha yüksek olduğu saptandı. Cerrah branş ve ac l serv ste çalışan
hek mlerde laboratuvar b r mler nde çalışan hek mlere göre duygusal tükenme düzeyler
anlamlı sev yede daha yüksek saptandı. (Sırasıyla P=0.008, P=0.018). Meden durum,
çalışma şekl (gündüz mesa , mesa ve nöbet, vard ya), kron k hastalık varlığı açılarından
tükenm şl k düzeyler arasında anlamlı fark saptanmadı. Yapılan korelasyon anal z nde
tükenm şl ğ n duygusal tükenm şl k alt boyutu le yaşantısal kaçınma (r=0.264, P=0.036)
ve b l nçl farkındalık (r=-0.392, P=0.001) arasında anlamlı l şk saptandı. Yan yaşantısal
kaçınma düzeyler ndek artış ve b l nçl farkındalık düzeyler ndek azalma, duygusal
tükenme ölçek puanlarında artış le l şk l yd . Duygusal tükenm şl ğ n bağımlı yaşantısal
kaçınma ve b l nçl farkındalığın bağımsız değ şken olduğu çoklu regresyon anal z nde
model n anlamlı olduğu görüldü (P=0.004). Ancak modelde b l nçl farkındalığın
(ß=-0.328, P=0.011) duygusal tükenme sev yes üzer ndek öngörücü etk s anlamlı
ken yaşantısal kaçınmanın (ß=0.156, P=0.218) etk s anlamlı değ ld . B l nçl farkındalık
düzeyler duygusal tükenm şl k düzeyler ndek varyansın %13,8' n açıklamaktaydı.
Meslektek yıl, haftalık çalışma saat ve nöbet sayıları le tükenm şl k parametreler
arasında yapılan korelasyon anal z nde herhang b r l şk saptanmadı.
Sonuç:Hek mlerde özell kle bell b r mlerde çalışan grupta b l nçl farkındalık kapas tes n
arttırmaya yönel k müdahaleler, duygusal tükenm şl k sev yeler n n azaltılmasında ve
belk de önlemede yardımcı olab l r.
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İDAME VALPROİK ASİT TEDAVİSİNDEKİ BİPOLAR BOZUKLUK
HASTALARINDA SERUM VALPROİK ASİT DÜZEYLERİ VE
TEDAVİ ETKİNLİĞİ
Abdullah Burak Uygur
Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes Tıp Fakültes , Ps k yatr Ana B l m Dalı,
Alanya
GİRİŞ: Valpro k As t (VPA), B polar Bozukluğun (BPB) dame tedav s nde lk seçenek
olarak yer almaktadır. Bununla b rl kte VPA serum düzey tak b yapılması gereken b r
laçtır. Bu araştırmayla VPA dame tedav s ndek BPB hastalarının, ne oranda terapöt k
aralıkta tedav aldıklarının bel rlenmes amaçlanmıştır.
YÖNTEM: 01.03.2019 - 01.03.2020 tar hler arasında b r EAH ps k yatr pol kl n ğ ne
başvuran, 18 yaş ve üzer , DSM-5 tanı ölçütler ne göre BPB tanılı, VPA dame tedav s
almakta olan hastaların kayıtları ncelenm şt r.
BULGULAR: Çalışmaya 37 kadın (%56,92) ve 28 erkek (%43,08) toplam 65 hasta dah l
ed lm ş olup, yaş ortalamaları 44,92'd r (m n:18, maks:70). Hastaların %24,62's n n
(N=16), ortalama serum VPA düzeyler 50 mmol/L'n n altında, %72,30'unun (N=47)
50-100 mmol/L aralığında ve %3,08' n n (N=2) 100 mmol/L'n n üzer nded r. Sonuçların
%27,70' (N=18) 50-100 mmol/L aralığının dışında bel rlenm şt r.
TARTIŞMA: Sonuç olarak, çalışmamızdak hastaların yaklaşık dörtte b r n n uygun
olmayan serum düzeyler nde VPA tedav s almakta oldukları bel rlenm şt r. Daha sık
serum VPA düzey kontroller n n yapılmasıyla, daha çok BPB hastasının etk n tedav
almasına katkı sağlanab lecekt r.
Anahtar Kel meler: B polar bozukluk, serum valpro k as t düzey , terapöt k aralık,
etk n tedav
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ARİPİPRAZOL İLE GELİŞEN KARBONHİDRAT AŞERME
Seda Yılmaz
Ps k yatr Uzman Dr, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanes , Elazığ
Amaç: Ot zm spektrum bozukluğu son yıllarda görülme sıklığı oldukça artan çocukluk
çağı hastalıklarındandır. Bu olguda ot zmde sıkça kullanılab len ar p prazolle gel şen
karbonh drat aşerme ele alındı.
Olgu:16 yaşında, erkek hasta; 1,5 yaşında ot zm tanısı almış. Hastanın gün ç nde,
çabuk s n rlenme , ştah fazlalığı ve öfke nöbetler ve uyku bozukluğu vardı. Muayene
sırasında gerg n, huzursuz ve agres ft . 1 mg ar p prazol başlandı. Tedav önces
normal beslenmes nde bes n çeş tl l ğ mevcut olan hastada yaklaşık 1-2 ay sonra
ştah artması başladı. Özell kle karbonh drata karşı gün ç nde akşamları yoğunlaşan
aşerme bel rt ler başladı. Tedav önces 30 kg olan hasta 1 ay sonra 36 kg 'a çıktı.
Daha önce engellenme eş ğ faklı konularda düşük olan hastanın ar p razol sonrasında
tamamen odağı karbonh drat çer kl bes nler oldu.
Tartışma: : Her ne kadar metabol k bozukluğu olan, k lolu hastalarda ar p prazol
kullanımı terc h ed lse de bu vakada olduğu g b bazı hastalarda karbonh drat aşerme,
k lo alımı nad r görülen b r yan etk olarak akılda bulundurulmalıdır.
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B polar bozukluk hastalarında opt k koherans tomograﬁ bulguları
Aydın Kurt, Kürşad Ramazan Zor, Etem Erdal Erşan, Erkut Küçük,
Gamze Yıldırım B çer
N ğde Eğ t m ve Araştırma Hastanes
Özet:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, b polar bozukluk (BB) hastalarının kor o-ret nal
katmanlarını Spektral Doma n Opt k Koherans Tomograﬁ (SD-OKT) kullanarak
değerlend rmek ve ep zot ve duygudurum düzenley c ler n etk s n ncelemekt .
Yöntem: Çalışmaya BB I tanısı almış, l tyum veya VPA kullanan 20 man k,
24 depres f ve 23 rem syonda toplam 67 hasta ve 49 sağlıklı b rey dah l ed ld .
Katılanların her k göz per pap ller RNFL, GCL, makula ve koro d tabaka kalınlıkları
SD-OKT kullanılarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Hasta ve kontrol gruplarının yaş ortalaması sırasıyla, 39.78±11.78 ve
42.06±12.10 d . Ortalama hastalık süres 13.22±8.23 yıldı ve 26 hasta l tyum
kullanıyordu. BB grubunda göz RNFL kalınlığı kontrol grubuna göre daha düşük
çıkarken (p<0,05), d ğer tüm göz ölçümler gruplarda benzerd (p>0.05). man k,
depres f, rem syon hasta grupları ve kontrol grubunda OKT ölçümler benzerd .
VPA kullananlarda RNFL kalınlığı kontrol ve l tyum kullananlardan anlamlı derecede
düşükken, l tyum grubuyla kontrol grubu arasında tüm ölçümler benzer çıktı.
Sonuç: Çalışma sonuçları BB'un patoﬁzyoloj s nde nörodejenerat f süreçler n rol
aldığını ve l tyumun RNFL'dek nörodejenerasyona karşı koruyuculuğunu destekler
n tel kteyd .
Anahtar kel meler: B polar bozukluk, OKT, RNFL, koro d tabaka, L tyum,
nörodejenerasyon.
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MALİGN BEYİN TÜMÖRÜ TEDAVİSİ SONRASINDA ORTAYA
ÇIKAN PSİKOTİK BOZUKLUK
SBÜ Bursa Yüksek İht sas Eğ t m ve Araştırma Hastanes Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anab l mdalı
Dr.Han fe MERT,Doç.Dr.Gül z ŞENORMANCI,Dr.Elvan AÇIKGÖZ YALÇINKAYA,
Doç.Dr.Ömer ŞENORMANCI
AMAÇ:Bey n tümörler n n cerrah operasyonu sonrasında başlayan ps kot k bel rt ler
alan yazında mevcuttur; ancak çoğunlukla temporal lob tümörler n n rezeks yonu
sonrasında tanımlanmıştır.Par etal lob tümörü cerrah tedav s sonrasında ps kot k
bel rt ler başlayan olgu sunulmuştur.
OLGU:71 yaş erkek hasta. Kl n ğ m ze başvurusundan 3 ay önce sol par etal lob
yerleş ml gl oblastoma tanısı konulmuş.Cerrah rezeks yon ve radyoterap
sonrasında başlayan seç lm ş b r olduğu,akrabalarının şeytan olduğu düşünceler ,
uykusuzluk,hareketl l k neden yle dış merkezde başlanan olanzap n 10 mg, ket ap n
50 mg tedav s nden fayda görmemes üzer ne kl n ğ m ze yatırıldı.Ruhsal durum
muayenes nde b l nç açık,oryante, koopereyd , duygulanım öt m k, çağrışımları
gevşek, perseküsyon,m st k sanrıları ve ş tsel varsanıları mevcuttu.Cerrah
rezeks yona k nc l olarak gel şen ps koz ön tanısıyla r sper don 1 mg tablet başlandı,
3 mg/gün'e arttırıldı.D yabet tanısı neden yle olanzap n kes ld .Uykusuzluk
neden yle ket ap n 50 mg eklend .Ps kot k bel rt ler n n ger lemes üzer ne
taburcu ed ld .
TARTIŞMA:Mal gn bey n tümörler nde genell kle gen ş total rezeks yon
öner lmekted r. İk nc l ps kot k tabloların bu tür operasyonlar sonrasında da ortaya
çıkab leceğ göz ardı ed lmemel d r.
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