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Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale-olgu sunumları

1 -Facet Angles in Lumbar Disc Herniation: Their Relation to Anthropometric Features. Spine
2-Home –Based exercise therapy in ankylosing spondylitis: short-term prospective study in patients
receiving tumor necrosis factor alpha inhitors. Rheumatology İnternational
3-Bone loss in males with ankylosing spondylitis: its relation to sex hormone levels-Clinical
Endocrinology
4- Somatosensory evoked potential findings in ankylosing spondylitis. The Eurasian of Medicine
5-Acı Biber Yeme Alışkanlığının Diz Osteoartriti Gelişimi Üzerine Etkisi. Hipokrat Lokomotor
6-Hemiplejik Hastalarda Bobath Askısının Fonksiyonel Parametreler ve Omuz Subluksasyonu
Üzerine Etkisi. Haydarpaşa Numune EAHTD
7-Kadınlarda El Falanks Kemik Yoğunluğunun El Kavrama Kuvveti ve El Dominansı İle İlişkisi.
Vakıf Gureba EAHD
8-Diz Osteoartriti Tedavisinde Intraartiküler Hyaluronikasit ve Kısa Dalga Diaterminin
Karşılaştırılması. Haydarpaşa Numune EAHTD
9-Kış Mevsiminde Giyim Tarzının D Vitamin Düzeyi Üzerine Etkisi. Türk osteoporoz dergisi.
10- Bilgisayarlı Tomografi ile Lomber Disk Hernisi-Faset Asimetrisi İlişkisinin Değerlendirilmesi.
Bilgisayarlı Tomografi Bülteni
11-Travma sonrası karpal skafoid kemiğin avasküler nekrozu ile başlayan kalsiyum pirifosfat
artropatisi
12-Uzun süreli juvenil ankilozan spondilitte multilomber araknoid divertiküllerin eşlik ettiği nörolojik
komplikasyonlar; Bir olgu raporu

13- Gebelik sonrası vertebral kırıklarla ortaya çıkan osteogenezis imperfekta ve siklik etidronat
tedavisi:olgu sunumu
14- Multifoktöriyel, ciddi deformiteleri olan osteomalazi olgusu
15-Parsonage turner syndrome
16-Birleşik kök anomalisi
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(Proceedings) basılan bildiriler :

1- Anti-TNF alfa kullanmakta olan Ankilozan Spondilitli Hastalarda Ev Egzersiz Tedavisinin Etkisi - The
effect of exercise therapy in patients with Ankylosing Spndylitis receiving Anti- TNF

2-Anti –TNF alfa kullanan ankilozan spondilitli hastalarda kemik biyomarkırları, depresyon, ve yaşam
kalitesi
3- Ankilozan Spondilitli Hastalarin Otoskopik Muayene Bulgularinin ve Isitme Fonksiyonlarinin
Degerlendirilmesi - Evaluation of otoscopic findings and auditory function of patients with ankylosing
spondylitis"

4-İnfliximab kullanan hastada gelişen zona sonrası etanercept kullanımı
5-Suçiçeği sonrası şiddetlenen romatoid artrit
6-Somatosensory evoked potential abnormallities in ankylosing spondylitis: their relation to clinical
Findings
7- Kis Mevsiminde D Vitamini Duzeyi Uzerine Giyim Tarzinin Etkisi - The effect of dressing style on
vitamin D level in winter"

8-Determination of knowledge and pharmaceutical care issues in senile osteoporotic women
9 Sinovial hipertrofiye bağlı siyatik sinir hasar
10-Koksidinia ve myofasyal ağrı sendromu
11-Karpal tünel sendromlu olgularda lokal steroid injeksiyonu ve steroid fonoforezi etkinliğinin
karşılaştırılması
12-Lomber disk hernisinde faset eklem açıları: Asimetrik sagitalizasyon ve antropometrik özelliklerle
ilişkisi
15-Ankilozan spondilitte somatosensöryel uyandırılmış potansiyel bulguları

14-Acı biber yeme alışkanlığının diz osteoartriti gelişimi üzerine etkisi
16-Juvenil ankilozan spondilitte lomber divertiküle bağlı nörolojik komplikasyonlar: Olgu sunumu ve
muhtemel patogenez
17-Ankilozan spondilit ve osteoporoz
20-Ankilozan spondilitte sakroileit derecesi ve androjen düzeyleri arasında ilişki
19-Ankilozan spondilitte kemik kaybı: Seks hormonları ile ilişkisiAnkilozan spondilitte restrikitf
solunum yetmezliği risk faktörleri: Erkek cinsiyet ve servikal ankiloz
21-İntraartiküler injektions of high- molecular weight sodium hyaluranate in the treatment of painful
shoulder
22-Relationship between sex hormones and bone mineral density in women with ankylosing
spondylitis
23-Lomber disk hernisinde faset asimetrisi
24-Koliti olan ankilozan spondilitli olguların özellikleri
25-The effect of dressing style on vitamin- D level in winter
26-Myozitis (fibrodisplazi) ossifikans progresiva
27-Home-based exercise therapy in ankylosing spondylitis: short- term prospective study in patients
receiving tumor necrosis factor alpha inhibitors
28-Temporamandibüler eklem tutulumlu psöriatik spondiloartropati: Olgu sunumu
29- Servikal ve torakal iki seviyeli brusella spondilodiskitisi
30-Etanercept Kullanmış olan Ankilozan Spondilit Tanili Hastada Uzun Sureli Remisyon - A long-term
remission at an Ankilozan Spondilit diagnosed patient using etanercept"
31-Psoriatik Spondilit mi DISH mi? - Is it Psoriatic Spondilit or Dish ?"
32-Romatoid Artrit ve Ari Sokmasi - Rheumatoid arthritis and Bee Sting
33-Etanercept kullanmakta olan ankilozan spondilit tanılı hastada psöriazis gelişimi

34-İhmal edilmiş osteomalazi:olgu sunumu

