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ÖN SÖZ 

Son yirmi yıldaki teknolojik gelişmelerin doruk noktaya ulaşması ile 

hemen hemen her gün, yeni keşifler, yeni tedavi yöntemleri bilim 

dergilerinde yerini bulmaktadır. Bu doğrultuda, bulunan her yeni bilgi, 

akademik ortamlarda, özellikle bilimsel makale ve yayınlar ile de evrensel 

düzeyde tüm insanlığa duyurulmaya çalışılmaktadır. Diğer yandan 

yetiştirdiğimiz akademik kadroların da bilimsel aktivitelerde yer almasına  

özen gösterilerek, bu gelişmelerin, genç nesillere de hızlı bir şekilde 

aktarılması sağlanmaktadır. Bu güne kadar gerek bilim camiası olarak 

gerekse de kişisel olarak yaptığımız tüm araştırmaların, bilimsel 

gelişmelere katkı sağlaması yanında, ülke ekonomisine katkı sağlamasına, 

ve insanlığın yaşam konforu üzerine de bir  değer  katmasına  özen 

gösterilmesinde  tüm bilim insanlarına görevler düşmektedir..  

Bu bağlamda özellikle sağlık alanında yapılan yapılması düşünülen tüm 

araştırmalara gönülden destek vermekteyiz. Bu nedenle bilimsel 

araştırmalar sonucunda oluşan ürünlerin ki bunlardan biride bu yayında 

olduğu gibi oluşturulan kitap bölümlerini, gerek akademisyenlere, gerekse 

de tüm insanlığa duyurmada öncülük etme fırsatı bizler için de ayrıca 

mutluk vericidir. Ülkemiz adına bu tür faaliyetlerin artarak çoğalması da 

hem bizlere hem de yetişmekte olan genç akademisyenlere de umut 

vermesi, motive etmesi açısından da oldukça önemli olduğunu 

düşünmekteyiz.   

Tüm bunları dikkate aldığımızda ise meslek hayatımızda ve 

yaşantımızda, bizleri onurlandırıcı, yüreklendirici, yarınlara umut dolu 

bakmada, yardımcı bir faktör olduğu da aşikardır. Bu yayının çıkmasında  

emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, yazarlara, doğru ve en son bilgilerin 

taşınmasına yardım etmiş olanlara, hakemlik yapan değerli 

meslektaşlarımıza ve bu fırsatı bizlere veren yayın evine,  yönetici 

arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.  

             

Saygılarımızla 

 

           Prof.Dr. Halit DEMİR 

                                                                    Doç. Dr. Meriç ERASLAN 

Dr.Öğr.Üyesi Ayhan GÜLER 
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DİŞLERDEN YAŞ TAHMİNİ METOTLARI: DERLEME 

Dental Age Estimation Methods: A Review 

Zehtiye Füsun YAŞAR* 

 

Giriş 

Yaş, doğumdan itibaren yıllara göre ölçülen ve genellikle belli bir 

zihinsel veya fiziksel gelişim derecesi ile belirlenen insan hayatının bir 

dönemini ifade eder (Nayyar & ark., 2016).  

Adli bilimlerin tüm alanlarında yaş tahmini kişinin kimlik tespitinde 

yararlanılan parametrelerden biridir (Singh, Gorea, Singla 2004). Yaş 

tahmini, kişinin kimlik tespiti için gerekli olması yanı sıra özellikle 

pediatrik olgularda, adli olgularda, ortodontik tedavilerde, adli 

dişhekimliği ve adli antropoloji çalışmalarında önemlidir.  Bireylerde adli 

yaş tahmininin; iskelet olgunluğunun, ikincil cinsel özelliklerin ve diş 

gelişiminin değerlendirilmesi olmak üzere  üç bileşeni vardır (Nayyar & 

ark., 2016).  

Her ne kadar yaş tayininde iskelet yöntemleri kullanılsa da kemik 

gelişimin dişlere göre çevresel faktörlerden fazlaca etkilendikleri 

bilinmektedir. (Nolla1960). Diş dokuları ise; sıcaklık, kimyasal ve 

mekanik değişikliklere karşı kemiklerden daha dayanıklı oldukları gibi 

endokrin hastalıklar ve beslenme biçiminden de kemiklere göre daha az 

etkilenir. Bu özellikleri nedeniyle de dişler yaş tahmininde kullanılan 

önemli bir veridir (Veera & ark. 2014) ve günümüzde adli bilimlerin çeşitli 

alanlarında örn; adli diş hekimliği, adli antropoloji, felaket kurbanlarının 

kimlik  tespiti (DVI) çalışmalarında sıklıkla kullanılır (Shrestha & ark.A 

2014; Shah & Venkatesh 2016).  

Dişlerin yaş tayini için kullanılmasına ilişkin ilk girişimler İngiltere'de 

19. yüzyılda sanayi devrimi sırasında başlamıştır. Çünkü bu dönemde 

yaşanan ekonomik çöküntü nedeniyle çocuk işçiliği ve çocuk suçları 

önemli bir problem halindeydi. Bir diş hekimi olan Edwin Saunders, 1837 

İngiliz Parlamentosuna “dişlerden yaş tahmini” başlıklı bir bildiri 

hazırlayarak, yaş tahmininde dişlerin kullanılabileceğine ilişkin bir bilgi 

sunmuştur  (Stavrianos & ark. 2008; Priyadarshini, Puranik & Uma 2015).  

                                                      
* (Dr. Öğr. Üyesi); Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye.  

E-mail: zehtiye2004@yahoo.com 
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Bu tarihten beri de dişlerden yaş tayini konusunda geliştirilen çeşitli 

metotlar, farklı popülasyonlarda, farklı yaş gruplarında güvenilirlikleri test 

edilmekte ve kullanılmaktadır.  

Derlemenin amacı, adli bilimlerin her dalında olduğu gibi adli 

dişhekimliği ve adli antropoloji alanında özellikle kimliği belirsiz 

dekompoze olmuş veya yanmış bireylerde yapılacak kimliklendirme 

çalışmalarında dişlerin yaş tahmininde nasıl kullanılabileceği konusunda 

bilgi sunmaktır.   

2. Dişlerden Yaş Tahmini Metotlarına Genel Bakış  

Çocuklarda dişlerden yaş tayini basit ve kesindir ve temel olarak diş 

gelişimi aşamalarına dayanır. Erişkinliğe ulaşmamış yaşayan bireylerde ve 

iskelet kalıntılarında yaş tahmininde kullanılan en güvenilir yöntem süt 

dişlerinin tomurcuklanmasından başlayarak süt dişlerinin ve daimi dişlerin 

çıkış zamanı ve sırasını tespit eden dental yaşlandırmadır. Dental gelişim, 

diş kron ve köklerinin formasyonu ile dişlerin sürme zamanları olmak 

üzere iki temel açıdan değerlendirilir.  

Diş formasyonu, dişlerin mineralizasyon ve kalsifikasyonunu içerir ki 

dişlerdeki bu özellikler radyografilerle kolaylıkla belirlenebilir. Fetusta 

dişler çene içerisinde henüz tomurcuklanma evresindedir. Doğum 

sonrasının 6. ayında insanın yaşamındaki ilk dişleri olan süt incisiveleri 

(kesici dişler) çıkar. 6. yaş ile birlikte ilk daimi diş olan I. daimi molarlar 

(azı dişleri)  çenede görülmeye başlar. Bu dönemden sonra süt dişleri 

yerlerini yavaş yavaş daimi dişlere bırakırlar ve ağızda çıkan en son diş 

olan 3. daimi molarların tamamlandığı yaş olan 21 yaşına kadar dental 

yaşlandırma güvenilir olarak uygulanabilir. Ancak, 3. molarlar bazı 

durumlarda daha geç yaşlarda sürebilir, bazı durumlarda da hiç 

çıkmayabilir ki bu durumda yaş tahmininde güvenli sonuç elde etmek 

zorlaşır. Bu nedenle 3. molar dişlerinin gelişim aşamalarını değerlendiren 

yöntemler geliştirilmiştir. Bunlara örnek, 3. molar dişlerin gelişimi 

yardımıyla yaş tahmini yapılabileceğini araştıran Harris and Nortje ve Van 

Heerden metotlarıdır  (Harris & Nortje, 1984;  Van Heerden, 1985;  

Panchbhai, 2011; Ubelaker, 1978; Yaşar & Erol,  2007). Yetişkinlerde ise, 

diş dokusundan ve diş morfolojisinden yaş tahimni yapmak daha zor ve 

güvenilirliği daha azdır. (Dehghani & ark., 2018; Fins & ark. 2017; Ohtani, 

Yamamoto, 1991; Shah, Venkatesh, 2016).  

Dental yaş ile kronolojik yaş arasında pozitif ilişki vardır ve bu sayede 

dişler yaş tahmininde kullanılır. Dental yaş, bebek ve çocuklarda geçici ve 

sürekli dişlerin gelişim aşamalarının dental gelişim tablolarıyla 

karşılaştırılması yoluyla belirlenir. Dental yaş tahmininde radyolojik 

yöntemlerinin temeli, çekilen grafiler yardımıyla dişlerin gelişim 

aşamasının belirlenmesi ve verilerin farklı araştırmacıların formüle 

ettikleri diş gelişim skalaları ile karşılaştırılarak diş yaşının tahmini esasına 
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dayanır (Koshy, Tandon 1998). Bu yöntem, bebeklik ve çocuk döneminde 

özellikle karışık dişlenme döneminin bitimi olarak kabul edilen 14 yaşına 

kadar yaş tayininde kullanılan güvenilir bir yöntemdir. Bebek ve çocukluk 

döneminde, diş olgunluğuna dayalı yaş tahmininde (1) atlas ve (2) 

skorlama olmak üzere iki ana teknik kullanılır (Willems 2001; Nayyar & 

ark. 2016). (1) Atlas tekniğinde dental gelişim (mineralizasyon) 

aşamalarını gösteren görsel verilerlerle karşılaştırarak, (2) skorlama 

tekniğinde ise diş gelişim aşamalarına, daha sonra istatistiksel analizlerle 

değerlendirilecek bir puan verilerek yaş tahmini yapılmaktadır  

Dişlerden yaş tahminin için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu 

yöntemler şu şekilde sınıflandırılabilir: 

2.1. Dişlerin gelişme durumuna göre: 

a. Ağızda sürmüş dişleriyle incelenmesi metodu 

b.Yetişkinlerde tamamen sürmüş dişlerin incelenmesi metodu. 

2.2. İncelenme metoduna göre: 

a. Radyografik Metot: Radyografik incelemelerle dişlerin gelişim 

aşaması belirlendiği metodudur. Noninvaziv bir yöntem olan radyolojik 

yöntem ile yaş tahmini;  

• Prenatal dönemde (doğum öncesi) çene kemiklerinin durumu,  

• Diş germlerinin oluşumunun görünümü, 

• En erken tespit edilebilen mineralizasyon izi veya mineralizasyon 

başlangıcı, 

• Rahim içi yaşamda çeşitli süt dişlerinin erken mineralizasyonu, 

• Diş kronunun tamamlama derecesi, 

• Diş kronunun ağız boşluğuna patlaması,  

• Süren veya sürmemiş dişlerin kök tamamlanma derecesi, 

• Süt dişlerinin rezorpsiyon derecesi, 

• Diş kökünün açık apeks ölçümü, 

• Pulpa ve kök kanallarının oluşumu ve hacmi,  

• Diş-pulpa oranı, 

• Üçüncü molar gelişim ve topografisi,  

gibi çeşitli özelliklerin değerlendirilmesine dayanır (Panchbhai, 2011; 

Panchbhai & ark. 2015). 
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b. Klinik veya Görsel Metot: Dişlerin ağız içinde sürmüş olması ve 

dişlerde mevcut değişiklikler örneğin diş aşınması dikkate alınarak yapılan 

yaş tahmini metodudur. 

c. Histolojik Metot: Dişlerden hazırlanan materyalin mikroskop altında 

incelenmesiyle diş gelişiminin hangi aşamada olduğu belirlemekte 

yararlanılan bu metot,  postmortem olguların değerlendirmesinde sıklıkla 

kullanılır. 

d. Fiziksel ve Kimyasal Analiz Metodu:  Diş sert dokularındaki iyon 

düzeyi değişiklikleri belirlenerek yaş tahmini yapılan metoddur (Nayyar & 

ark. 2016; Willems & ark 2002; Nayak & ark, 2014; Miles 1958). 

2.3.Yaş gruplarına göre: 

a.  Prenatal, neonatal ve erken postnatal yaşlarda yaş tahmini, 

b. Çocuklarda ve ergenlerde yaş tahmini, 

c. Erişkinlerde yaş tahmini metotlarıdır (Nayyar & ark. 2016; Nayak & 

ark, 2014). 

Radyografik yöntemler basittir, noninvazivdir (girişimsel olmayan), 

diğer yöntemlere göre nispeten daha az zaman ve uzmanlık gerektirir. 

(Shamim & ark. 2006; Savita & ark., 2017; Veera & ark. 2014; Singh, & 

ark., 2004). Morfolojik değişikliklerine dayanan bazı yöntemler ise 

invazivdir (girişimsel) ve canlı bireyler ancak diş çekimi sonrası 

kullanılabilir (Singh, & ark., 2004; Ohtani & Yamamoto1991; Takasaki & 

ark 2003).  

Radyografik görüntülerin analizi, çocuklarda yaş tahmini için nispeten 

kesin bir prosedürdür, çünkü periapikal veya panoramik radyografilerde 

gözlendiği gibi dişlerin gelişim evresi, kronolojik yaş ile iyi koreledir 

(Marroquin & ark., 2017). Bununla birlikte, yetişkinlerde yaşın 

belirlenmesi için radyografik tabanlı teknikler kolayca uygulanamaz (Jain 

& Rai, 2009).  

Yaş tahmini konusunda farklı sınıflamalar olmasına karşın, yaş tahmini 

yöntemleri, (1) prenatal- neonatal - postnatal, (2) çocuk ve ergenler, (3) 

erişkin bireylerde yaş tahmini olmak üzere 3 ana başlık altında 

değerlendirilmiştir. Çalışmamızda yaş tahmini yöntemleri anlatılırken bu 

sınıflama esas alınıp her döneme uygun yöntemler açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

3. Prenatal, Neonatal ve Postnatal Dönemde Dişlerden Yaş 

Tahmini Yöntemleri: 

Prenatal, neonatal ve postnatal dönemde dişlerden yaş tahmini için 

kullanılan yöntemleri gözden geçirmeden önce dişlerin intrauterin 

dönemde formasyonundan bahsetmenin gerekli olduğu görüşündeyim.  
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Prenatal dönemde, birincil diş tomurcukları, yedinci haftada uterusta 

(IU) oluşmaya başlar ve tüm süt dişlerinin mine oluşumu genellikle ilk yıl 

ile tamamlanır. Kalıcı dişler arasında ilk azı dişi yaklaşık 3.5-4. ayda 

oluşum gösterir. Diş gelişimi sürecinde yapılan yaş tahminleri genellikle 

“artı veya eksi bir yıl” doğrulukla yapılır. Prenatal, natal ve neonatal 

dönemlerde histolojik yöntemlerle, premineralizasyon periyodundaki süt 

dişininin  gelişim evresi değerlendirilebilir ve yaş tahmini“artı veya eksi 

birkaç gün” doğrulukla belirlenebilir (Nayak & ark.,2014). 

Fetüste,  diş dizilerinin ilk belirtileri 6. haftada; süt kesicilerinin 

mineralizasyonu, 16. haftada; alt çenede birinci süt azısın iki çıkıntısının 

ve ikinci süt azısının çıkıntısının mineralizasyonu 26. haftada; ön dişlerin 

kronlarının %60'nın oluşumu, ikinci süt molarlarının mineralizasyonunun 

ve birinci süt azısının çıkıntılarının füzyonunun başlaması 30. haftada 

görülür (Afşin, 2004).   

Bu dönemde, dişlerden yaş tayininde histolojik ve radyolojik 

yöntemlerin birlikte kullanılması, elde edilecek sonucun güvenilirliğini 

artıran bir faktördür. Diş germlerinin  mineralizasyonu başlamadan önce, 

diş germleri radyografide, radyoaktif bölgeler olarak görülür; mandibulada 

izlenen bu görüntüler yardımıyla süt dişlerin mineralizasyon safhasına  

göre doğum öncesi yaş tahmini yapılır (Panchbhai, 2011). Dişlerin 

kalsifikasyon başlangıç aşamasının belirlenmesinde, radyolojik ve 

histolojik yöntem incelemeleri arasında zaman farklılığı olabilmekte ve 

histolojik incelemelerle daha güvenilir sonuçlar elde edilebilmektedir. 

Radyografik metotla süt kesici dişlerinde erken mineralizasyon,  

intrauterin yaşamın 16. haftasında,  histolojik metotla ise 3. veya 4. haftada 

belirlenebilir. Bu dönemde histolojik  metotla, radyolojik metotla 

görülemeyen erken mineralizasyonu 12 hafta daha önce tespit etme   

mümkündür (Afşin, 2004; Nayak & ark.,2014; Panchbhai, 2011).  

Prenatal diş gelişimin referansı, Kraus and Jordan tarafından 1965'de 

yapılan çalışmalarla elde edilmiştir. Araştırmada doksanbeş fetüsde diş 

gelişimi incelenmiş ve süt dişi oluşumunda erken evrelerin kronolojisi 

kaydedilmiştir. Rahim içi gelişimi sırasında birinci daimi  molar ve çeşitli 

süt dişlerinin erken mineralizasyonu ve erken mineralizasyon aşamalarını 

gösteren veriler sağlamıştır (Panchbhai, 2011; Panchbhai & ark 2015, 

Afşin 2004; Nayak & ark.,2014).   

Neonatal dönemde yaş tahmini, bireyin canlı doğup doğmadığını 

belirlemek açısından çok önemlidir. Neonatal çizgi, doğumun bir 

göstergesi olarak kabul edilir. Neonatal çizgi, tüm süt ile daimi 1. molar 

dişlerinin mine ve dentin tabakalarında intrauterin yaşamdam ekstra uterin 

yaşama geçişte gelişim aşamalarını gösteren yapılardır. Bu özelliği 

nedeniyle de Neonatal çizgi, doğum öncesi mine oluşumunun doğum 

öncesi ve sonrası miktarını değerlendirmek için kullanılır. Neonatal çizgi, 
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doğum öncesiyle sonrasında oluşan mineralizasyon işlemini sınırlar, 

dentin yakınında bulunan doğum öncesi oluşmuş mine parçaları ile 

postnatal mine parçalarını birbirinden ayırır. Bu çizginin rahatlıkla 

tanınabilmesi için bireyin doğumdan sonra en az 3 hafta yaşamış olması 

gerekir. Schour incelediği süt dişlerinin %90'ında neonatal çizginin 

varlığını belirlemiştir (Afşin, 2004; Teivens & ark., 1998¸ Schour & 

Massler, 1940). Miles, yenidoğan hattından mine ve dentinin kalınlığını 

ölçerek ölüm yaşını belirleyen bilim insanıdır (Miles, 1958; Nayak & ark., 

2014) . Bu dönemde yaş tahmininde, dentindeki Von Ebner'in artan 

çizgileri ve Owen'ın kontür çizgilerinden de yararlanır. Bu çizgiler 

yenidoğan veya fetüsün yaşını tahmin etmek için kullanılır (Teivens & 

ark., 1998; Nayak & ark., 2014). 

Erken postnatal dönemde eğer henüz süt dişleri sürmeye başlamadıysa 

çocuklarda klinik yöntemle yaş tahmini olanaksızdır. Bu dönemde 

histolojik ve radyolojik incelemeler daha güvenlidir. Buna karşın histolojik 

yöntemin invaziv bir yöntem olduğu ve ancak gerekli olduğunda ve 

postmortem yaş tahminlerinde kullanılabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. 

Süt dişlerinin sürmeye başladığı doğum sonrası 6 ay ile 2,5 yaş arasında 

çocuk ve ergenlerde kullanıldığımız klinik ve bir sonraki bölümden 

bahsedeceğimiz radyolojik yöntemlerden yararlanılarak yaş tahmini 

yapmak mümkündür. 

4. Çocuk ve Adolesanlarda (Ergenlerde) Dişlerden Yaş Tahmini  

Çocuklar ve ergenlerde dişlerden yaş tahmini, klinik (görsel)  ya da 

radyografik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir. Yaş tahmininde klinik 

yöntem, ancak dişlerin oral kavitede görünmeye başlamasından sonra yani 

patlama ve sürme süreci tamamlandığında kullanılabilir. Ancak bu 

yöntemde; ağız içi boşluğunun durumu, ark boyutu, enfeksiyon nedeniyle 

dişlerin erken kaybedilmesi veya agenezisi gibi faktörler yaş tahmininin 

güvenilirliğini azaltabilmektedir (Rawat, Kureel, 2018). Kullanılabilecek 

başka bir yöntem ise diş kalsifikasyon derecesini belirlemektir (Nystrom, 

2000). Bu dönemde, diş germlerinin görünüşü, dişlerin mineralizasyonu, 

mine formasyonunun oranı, sürmüş diş köklerinin tamamlanma dereceleri, 

erupsiyon süreçleri ve inkremental çizgileri miktarı gibi parametreler 

değerlendirilir (Akay & ark., 2018; Afşin, 2004). Bu konuda farklı 

popülasyonlar üzerinde yürütülen çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu 

çalışmalardan elde edilen veriler, süt dişlerinin sürmesi, süt dişlerinin 

dökülmesi ve daimi dişlerin sürmesine dayanan çizelgeler şeklinde 

verilmektedir. Aynı amaç için kuron oluşumuna ve kök bitimine ilişkin 

radyografik kanıtlar kullanılmaktadır (Nystrom & ark., 2000). 

Literatürde, çocuk ve ergenlerde yaş tahmini konusunda çok sayıda 

metodu vardır. Bu metotlar en çok kullanılanları Schour ve Massler 

metodu (Schour , Massler, 1941),  Gleiser ve Hunt metodu (Glesier , Hunt, 
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1955), Nolla metodu (Nolla, 1965) Demirjian, Goldstein ve Tanner metodu 

(Demirjian, Goldstein & Tanner, 1973), açık apeks metodu (Cameriere & 

ark., 2006) olarak bilinen metotlardır (Nayyar & ark. 2016).  Son yıllarda 

bu amaçla geliştirilen bir metot ise AlQahtani Metotu olarak da bilinen 

Londra Atlasıdır (AlQahtani & ark. 2010). 

4.1. Schour ve Massler Metodu: Yaş tahminde "diş formasyonu" terimi 

genellikle diş sert dokularının mineralizasyonunu ifade eder. Bu durumun 

nedeni, mineralize olmuş dokunun radyografik yöntemlerle kolayca 

değerlendirilebilmesidir.   

Schour ve Massler 1941 yılında yaş tahmininde kullanılmak üzere, süt 

dişi ve kalıcı dişlerin gelişimini incelemiş ve intrauterin dönemin 5. 

ayından 35 yaş dentisyonun durumunu gösteren bir diyagram hazırlamıştır 

(Şekil 1). Bu çalışma, yaş tayininde kullanılan atlas yönteminin ilk 

örneğidir. Bu yöntemde dişlerin gelişimi 21 aşamada incelenmiştir (Schour 

, Massler, 1941; Panchbhai, 2011). Amerikan Dişhekimliği Birliği 1982 

yılında bu tabloları güncelleyerek yayımlamış ve  yöntem yaş tahmini 

çalışmalarında kullanılmaya başlamıştır  (Nayyar & ark., 2016). 1988 

yılında Kahl ve Schwarze (Kahl, Schwarze, 1988) 993 panoramik 

radyografın analizine dayanarak tabloyu güncellemişler ve ek olarak, diş 

gelişiminin cinsiyete özgü çizelgelerini hazırlamışlardır (Willershausen & 

ark., 2012).Yaş tayininde kullanılan atlas yönteminin bir diğer örneği ise 

1974 yılında Gustafson and Koch tarafından yapılan çalışmadır. Bu amaçla 

hazırlanan diş gelişim çizelgesi; dişlerde mineraliz asyönün başlaması, diş 

kronunun tamamlanması, dişin erüpsiyonu ve diş köklerinin 

tamamlanması aşamalarına dayanarak hazırlanmıştır (Panchbhai, 2011; 

Gustafson, Koch, 1974) .  

 



15 

Şekil 1. Schour  Massler Dental Gelişim Atlası (Nayyar & ark., 2016)  

4.2. Gleiser ve Hunt Metodu: 1955'te Glesier ve Hunt daimi 1. 

molarların kalsifikasyon aşamaları yardımıyla yaş tahmini yapmaya 

yönelik skorlama sistemi geliştirmiştir. Çalışma her iki cinsiyetten 25'er 

olmak üzere toplam 50 birey üzerinde yapılmıştır. Bireyleri alt çene sağ 

tarafından alınan radyografiler incelenerek mandibular 1. molar dişlerin 

kalsifikasyon aşamaları ayrıntılı olarak belirlenmiştir (Glesier, Hunt, 

1955). Benzer çalışmalar,  Garn ve diğ. tarafından lateral eğik çene 

X - ışınları kullanılarak kalıcı mandibular premolar  dişlerde, 1956' yılında 

da  Demisch ve Wartman tarafından  mandibular üçüncü molar dişlerde 

yapılmıştır ( Nayyar & ark., 2016). 

 

Şekil 2. Glesier, Hunt Dental Gelişim Atlası (Glesier, Hunt, 1955) 

4.3. Nolla’nın Metodu: Nolla tarafından 1960 yılında geliştirilen bu 

mtodda maksilla ve mandibulanın tek tarafında bulunan her bir diş için, 

gelişimin başlangıcından tamamlanmasına kadar 10 safha tanımlanmış ve 

her evreye 0-10 arasında puan verilmiştir. Skorlamaya 3. molar dişler dahil 

edilmemiş ve kız ve erkekler  çocuklar için ayrı tablolar  hazırlanmıştır. 

Yaş tahmini yapılırken elde edilen yaş puanlarının karşılığı bulunarak 

yapılmıştır (Şekil 3) (Nolla, 1960; Nayyar & ark., 2016; Akay & ark., 

2018). Karadayı  ve Miloğlu  etarafından Türk toplumuna uygulanmiş, 

Karadayı'nın çalışmasında, metodun topluma uygun olmadığını, 

Miloğlu'nun çalışmasında ise erkek çocuklarda hata payının daha düşük 

olduğunu belirlenmiştir (Karadayı, 2010; Miloğlu & ark., 2011; Akay & 

ark., 2018).  
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. 

 

 

Şekil 3. Nolla Dental Gelişim Atlası  (Nolla, 1960) 

4.4. Demirjian, Goldstein ve Tamer metodu:  Demirjian ve arkadaşları 

1973 yılında dişlerden yaş tahmini konusunda bir metot geliştirmişlerdir. 

Bu metot, el ve bilekkemiklerinin olgunluğuna bağlı olarak kronolojik yaşı 

tahmin eden Tanner, Whitehouse ve Healy'nin metoduna benziyordu. 

Geliştirdikleri bu metotta dişlerin metrik ölçülerinden değil dentinal 

depozite miktarı, pulpa odasının şekil değişikliği vb özelliklerden 

yararlanarak formasyon aşamasını belirlemişlerdir. Yaş tahmininde 

dişlerin mutlak uzunluğunun değil olgunluğunun önemli olduğunu 

düşünmüşlerdir. Yaptıkları çalışmada da, diş gelişim evreleri 

kalsifikasyonun başlangıcından son olgun forma kadar, tanınabilir diş 

şekilleriyle ifade edilmiştir (Demirjian, Goldstein, Tanner,1973). 

Metotta; alt çene sol tarafındaki 7 dişten yararlanılmış ve dental gelişim 

panoramik radyografiler yardımıyla değerlendirilmiştir. Tüm dişlerin 

olgunluk durumları (A-H) şeklinde sıralanan sekiz fazda 

değerlendirilmiştir. A fazı kalsifikasyonun yeni başladığını, H fazı ise kök 

kanal apeksinin tamamen kapandığını göstermektedir. Kalsifikasyon 

belirtisinin olmaması durumunda 0 değeri verilmiştir. Yöntemde, erkek ve 

kız çocuklar için ayrı diş gelişim tabloları hazırlanmıştır (Şekil 4) 

(Demirjian, Goldstein, Tanner,1973; Panchbhai, 2011; Nayyar & ark., 

2016;  Akay & ark., 2018).   

Metodun, kolay uygulanabilir, ortopantonograma dayalı olması 

nedeniyle güvenilir bir standardizasyonun olduğu ve tekrarlanabilir olması 

nedeniyle avantajlı olduğu savunulmaktadır (Stavrianos & ark., 2008; 
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Panchbhai, 2011). Buna karşın yöntemin; teknik, yasal ve etik nedenlerle 

küçük yaş gruplarında uygulanmasının zor olacağı, doğuştan diş eksikliği 

veya diş çekimi yapılmış çocuklarda uygulanmasının hatalı olacağı, diş 

gelişimine etkileyen sistemik hastalıklı çocuklarda uygulanmasının 

güvenilir sonuç vermeyeceği vb nedenlerle kısıtlılıkları olduğu 

savunulmaktadır (Khorate  & ark, 2014; Panchbhai, 2011 ).   

Demirjian, Goldstein ve Tamer tarafından oluşturulan bu sistem 

French-Canadian (Fransız asıllı Kanadalılar) popülasyonunda uygulanmış 

ve daha sonra yöntemin uygunluğu farklı popülasyonlarda yapılan 

çalışmalarla değerlendirilmiştir (Demirjian, Goldstein,1976; Chaillet & 

ark. 2004; Karataş & ark., 2012; Bagherian, Sadeghi, 2011; Ahmed &ark, 

2013; Jarayaman &ark., 2011; Kırzıoğlu, Ceyhan, 2012; Nur & ark., 2012; 

Menteş & ark. 2000; Maia & ark., 2010).  

Yaşar ve ark. tarafından, Demirjian yaş tahmini metodunun, farklı 

toplumlarda uygulanabilirliği konusunda yapılan çalışmada, diş 

gelişiminin toplumdan topluma hatta aynı toplumda farklı bölgelerde 

yaşayan çocuklar arasında bile farklılıklar gösterdiği bu nedenle,  

Demirjian yönteminin  farklı toplumlarda uygulandığında kronolojik yaş 

ile diş yaşı arasında önemli farklılıklar görülebildiği, farklılığın giderilmesi 

için  yöntemin her topluma özgü olarak modifiye edilmesinin gerekli 

olduğu sonucuna varılmıştır (Yaşar & ark, 2016).  

 

Şekil 4. Demirjian Dental Gelişim Skorlama Yöntemi (Nayyar & ark., 

2016) 
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4.5. Açık Apeks Metodu: Bu metot, Cameriere ve ark. tarafından 2006 

yılında geliştirilmiştir. Yöntemde alt çene sol bölgede yer alan 7 adet daimi 

diş apekslerinin ölçümleri panoramik film yardımıyla alınmış ve çoklu 

regresyon formülleri oluşturulmuştur. Radyografideki olası magnifikasyon 

ve açılama farklılıklarını göz önünde tutularak açık apeks/apeks ölçümü 

diş uzunluğuna bölümüş ve elde edilen oran ile yaş arasındaki ilişki 

belirlenmiştir (Şekil 5) (Cameriere & ark., 2006). Metot, sonraki yıllarda 

farklı popülasyonlarda değerlendirilmiştir (Camerierre &ark., 2007a; Galić 

ve ark. 2011).  

 

Şekil 5. Cameriere Açık Apeks yöntemi Yöntemi (Camerierre & ark., 

2006) 

4.6. AlQahtani Metodu:  AlQahtani ve arkadaşları tarafından 2010 

yılında yayınlanan Londra Atlası, yaş tahmininde kullanılan atlas 

yöntemine yeni bir örnektir. Tekrarlanabilir ve basit olması nedeniyle 

avantajlı bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Şekil 6) (AlQahtani & ark., 

2010). 

 

Şekil 6. Diş Gelişim ve Sürme atlası (AlQahtani ve ark., 2010) 
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5. Erişkinlerde Dişlerden Yaş Tahmini 

Diş formasyonunun tamamlanma döneminin sonu olan, yaklaşık 20-22 

yaşlarına kadar, dişlerin formasyon aşaması yardımıyla yaşları tahmin 

etmek zor değildir. Ancak bu yaşlardan sonra yapılan yaş tahminlerinin 

güvenilirliği daha azdır. Bu dönemde 3. molar dişlerinin gelişimi 

değerlendirilerek yaş tahmini yapmak üzere  Rozkovkova tarafından bir 

çalışma yapılmıştır (Rozkovkova & ark., 2005).  

Yaşayan erişkin bireylerde yaş tahmini çalışmalarında, sıklıkla 

noninvaziv bir yöntem olarak radyolojik (Kval, Drusini, Camerierre, diş-

pulpa hacmi yöntemleri) yöntemlerden yararlanılır. Histolojik ve 

biyokimyasal yöntemler invaziv olduğundan, klinik yöntemler ise 

güvenilirlikleri az olduğundan tercih edilmez. Klinik değerlendirmede diş 

aşınması veya dişlerde renk değişikliği gibi özelliklerden yaralanılması yaş 

tahmini sonucunun güvenliğini azaltan faktörlerdir.  

Kimliği belirsiz ölmüş erişkin bireylerin yaş tahmininde ise;  histolojik, 

biyokimyasal (Aspartik asit reseminizasyon, sement apozisyonu, 

radyoaktif Carbon-15, telomer kısalması, Gustafson Yöntemleri), 

morfolojik ve radyolojik yöntemler kullanılır (Akay & ark., 2018;  

Moorees & ark., 1963; Panchbhai, 2011; Gustafson, 1950; Cameriere & 

ark., 2007; Kval & ark., 1995; Cameriere & ark., 2005; Drusini, 2008; 

Alsoleihat &ark., 2017;  Nayyar & ark., 2016; Nayak &, ark., 2014). 

Yukarıda verilen bu genel bilgiden sonra yetişkin bireylerde yaş 

tahmininde kullanılan yöntemlerini açıklayabiliriz. Yetişkinlerde yaş 

tahmininde, dişler ve çevre dokularında yaşa bağlı olarak oluşan 

değişikliklerden yararlanılmaktadır. Bu konuda en önemli çalışmalardan 

biri Gustafson yöntemidir.  

5.1. Gustafson Metodu: Gustafson,1950 yılında yayımladığı 

çalışmasında (Gustafson,1950) dişlerde oluşan morfolojik değişikliklerin 

erişkinlerde yaş tahminide kullanılabileceğini savunmuştur. Gustafson 

Gustafson erişkinlerde dişlerden yaş tespitinde dişlere ait altı değişkenden 

yararlanmıştır. Bu değişkenler;  (1) diş aşınması,  (2) kronal sekonder 

dentin oluşumubirikimi, (3) periodontal harabiyet, (4) kök rezorpsiyonu, 

(5) kök dentin transparanlığı, (6)  kökte  sement apozisyonudur. Metotda 

her kriter için 0, 1, 2, 3 puanları verilmiş ve her diş için oluşan bu 

değişkenlerin puanlarının toplamının hesaplanmasında  doğrusal regresyon 

kullanılmıştır (Lucy & ark., 1996). Dalitz, Gustafson metodunu yeniden 

inceleyerek (Dalitz, 1962), her bir kritere Gustafsondan farklı olarak 4 

değil 0-5 arası 5 puan veren bir sistem geliştirmiştir. Yönteminde yaşa 

bağlı kriterlerden kök rezorpsiyonunun ve sement apozisyonunun gözardı 

edilebileceğini savunmuştur. Yöntemin dezavantajı, premolar ve molar 

dişlerin değerlendirilmeye katılmamasıdır (Stavrianos & ark., 2008; 

Priyadarshini & ark., 2015).  
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Bang (Bang ve Ramm, 1970; Stavrianos & ark., 2008; Priyadarshini & 

ark., 2015 ) tarafından yapılan çalışmada ise kök transparanlığı kriteri 

kullanılmış ve bu özelliğin yaşla ilişkisi belirlenmiştir. Kök transparanlığı 

ile ilgili olarak Ülkemizde de Afşin tarafından bir çalışma yapılmıştır 

(Afşin, 1999). Johanson, Gustafson kriterlerini kullanarak yaş 

değerlendirmeleri gerçekleştirmiş ve özellikle kök transparanlığı ile yaş 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir (Johanson, 1971; Priyadarshini & ark.,  

2015; Stavrianos & ark., 2008; Lucy & ark., 1996);  Maples, çalışmasında 

Gustafson kriterlerinden sadece sekonder dentin oluşumu ve kök 

transparanlığını; Solheim ise Gustafson kriterlerinin tümü yanı sıra, yüzey 

pürüzlüğü, diş rengi ve cinsiyet olmak üzere 3 yeni kriter ekleyerek bir 

çalışma yapmış ve bu özelliklerle yaş arasındaki korelasyonun daha zayıf 

olduğu belirlemiştir. (Maples &e  Rice, 1979;  Solheim, 1993; 

Priyadarshini & ark.,   2015). 

5.2. Aspartik Asit Rasemizasyon Metodu: Biyokimyasal incelemelere 

dayanan bu yöntem ilk defa 1975 yılında Helfman ve Bada (Helfman & 

Bada, 1975) tarafından kullanılmıştır. Yöntem, insan dentininde bulunan 

aspartik asitin yaş belirlenmesinde kullanılmasına dayanmaktadır.  

Vücuttaki protein kompenentlerinin pek çoğu L-amino asitlerinden 

oluşmaktadır. D-amino asitleri ise kemiklerde, dişlerde, beyinde ve 

gözlerdeki kristalin lenste bulunur. D-amino asitlerinin daha yavaş bir 

metabolizmaya sahip oldukları ve dolayısıyla daha yavaş bir 

dekompozisyon gösterdikleri bilinmektedir. Bu özellikleri nedeniyle dişin 

dentin ve sement tabalarındaki miktarı yaşa bağlı olarak artmakta D/L 

oranı da yaş tahmini yapabilme olanağı sağlamaktadır  (Akay & ark., 2018; 

Stavrianos & ark., 2008; Gumpangseth &Mahakkanukrauh 2017).   

5.3. Diş Aşınmalarıyla Yaş Tahmini Metodu: Dişlerde yaşa bağlı olarak 

kesici (insizal ) kenarları ve çiğneyici yüzeylerinde aşınma (atrizyon) 

oluşur. Bu konuda 1971 yılında Molnar tarafından yapılan çalışmada her 

bir aşınma seviyesi belirlenmiştir (Molnar, 1971; Nayak & ark., 2014;  

Akay & ark., 2018).  Farklı araştırmacılar tarafından, yapılan çalışmalar,  

sadece aşınma ile yapılan yaş tahminlerinin güvenilir bir yöntem olmadığı 

görüşündedir. Zira diş aşınmaları, beslenme alışkanlıkları, sosyal 

alışkanlıklar, diş eksiklikli gibi çeşitli faktörlerden etkilenme ve bu nedenle 

de hatalı sonuçlara ulaşmaya neden olabilmektedir  (Ball, 2002; Nayak & 

ark., 2014;  Akay v& ark. 2018). 

5.4. Dişlerdeki Renk Değişikliğiyle Yaş Tahmini Metodu: Diş 

rengindeki değişikliklerden yaş tahmini yapılabileceği birçok bilim insanı 

tarafından önerilmiştir; ancak adli dişhekimliğinde yaş tahmini için diş 

renginin kullanımı, objektif olarak renk ölçümü zorluğundan dolayı 

sınırlandırılmıştır (Stella & ark., 2003). 
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Martin-de las Heras (Martin-de las Heras & ark., 2002) diş rengi ile yaş 

tahmini arasında bir ilişki olacağını savunmuştur. Yaptıkları çalışmada, 

yaşları 10 ila 89 yıl arasında değişen hastalardan 250 diş dentinin rengini, 

spektroradiometri ile belirleyerek yaşlanma ile bir diş rengi arasında bir 

ilişkinin varlığını göstermişlerdir. Benzer çalışmayı postmortem iskelet 

kalıntılarında gerçekleştirdiğinde ise dentin rengi ile yaş arasındaki 

korelasyonun daha zayıf olduğu belirlenmiştir. Dentin renginin 

spektroradiometre ile belirlenmesinin, yaş tahmininde tek başına 

kullanılabilecek bir yöntem olmadığı görüşüne varılmıştır (Stella & ark., 

2003; Nayak & ark.,  2014). 

5.5. Telomer Uzunluğu Metoduyla Yaş Tahmini Metodu: Takasaki ve 

arkadaşları,  dental pulpa DNA'sını kullanarak, ortalama telomer 

uzunluğunun yaşlanma ile kısalma eğilimi gösterdiğini buldular. 

Bulguları, dental pulp DNA'sına dayanan telomer kısalmasının, hastanın 

ölüm anındaki yaşını tahmin etmede yeni ve kullanışlı bir yaklaşım 

olduğunu göstermektedir (Takasaki & ark., 2003; Akay & ark., 2018; 

Nayak & ark., 2014).  

5.6. Sekonder Dentin Birikimi İle Yaş Yahmini Metodu: Bu metot,  

radyolojik veya çekilmiş dişlerde mikroskobik incelemelerle 

yapılmaktadır. İnsanlardaki sementumun, yaşla birlikte kalınlığı artar ve 

bireyin ömrü boyunca dentinin dışına yeni tabakalar birikir. Sement 

apozisyonu, ömür boyu süren sürekli bir işlem sonucunda oluşur ve 20 ila 

60 yaşları arasında kalınlığının üç kat arttığı gösterilmiştir. Diş 

sementumundaki bu artımlı çizgilerin, insan iskeletindeki diğer morfolojik 

veya histolojik özelliklerden daha güvenilir bir yaş belirteci olarak 

kullanılabileceği varsayılmıştır. Yaşlanma ile birlikte, pulpa kavitesi 

sekonder dentin sürekli birikmesi nedeniyle daha küçük hale gelir. 

Sekonder dentin, primer dentininin tamamlanmasından sonra yaşam 

boyunca sürekli olarak oluşur bu nedenle de bir bireyin yaşını tahmin 

etmek için kullanılabilir. Dişlerden sekonder dentin birikmesi metoduyla 

yaş tahmininde yapılırken, incelenecek dişin çürük veya diğer 

fiziksel/kimyasal  ajanlarla zarar görmemiş olmasına dikkat edilmelidir 

(Gupta  & ark., 2014).  

5.7. Yetişkinlerde Yaş Tayininde Kullanılan Radyogrlojik Metotlar: 

Yetişkinlerde dişlerden yaş tayininde genellikle periapikal ve panoramik 

grafilerden yararlanılmaktadır. Örnek olarak Morse'nin  koronal -  apikal- 

kök kanal uzunluğu ve servilal- orta kök ve apikal genişlik ölçümlerinin 

yaşla ilişkisini araştıran çalışması verilebilir (Nayak & ark., 2014; Morse 

& ark., 1994). Günümüzde ise konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ve mikro-

BT gibi üç boyutlu görüntüleme yöntemleri ve yeni yazılım programları 

ile dişlerden yaş tahmini çalışmaları yapılmaktadır (Akay & ark., 2018).  
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Yetişkinlerin yaş tahmininde, pulpa/diş hacim oranları 

hesaplanmaktadır. Bu alanda sıklıkla Kval, Drusini ve Camerierre 

tarafından geliştirilen yöntemler kullanılmaktadır.  

5.7.1. Kvaal metodu: Kvaal metodunda, maksiller santral ve lateral 

kesici dişler, maksiller ikinci premolar, mandibular lateral kesici, 

mandibular köpek ve mandibular birinci premolar olmak üzere altı 

mandibular ve maksiller diş için pulpa - diş oranını hesaplamıştır. İntraoral 

periapikal radyografilerinin kullanıldığı çalışmada, tanımlanan 6 indeks 

kullanılmıştır. Dişlerden; pulpa uzunluğu, kök uzunluğu  ve üç farklı 

düzeyde pulpa uzunluğu ölçülmüştür. Bu ölçümler yardımıyla; diş pulpa 

uzunluğu / kök uzunluğu, diş pulpa uzunluğu /diş uzunluğu, maksimum diş 

uzunluğu/kök uzunluğu oranları yardımıyla indeksler hesaplanmıştır.  

Ölçümler stereomikrokop altında kupmas yardımıyla alınmış ve çalışmada 

indekslerin çoğu ile yaş arasındaki ilişkinin varlığı belirlenmiştir (Kval & 

ark., 1995; Akay & ark., 2008; Nayyar & ark., 2016) 

5.7.2. Drusini Metodu: Bu metot,  kronal pulpa kanalı indeksi 

hesaplamalarına dayanmaktadır. Drusini, kronal pulpa boynuzlarında yaşa 

bağlı değişiklikler olduğu görüşüyle farklı yıllarda çalışmalar yapmıştır. 

Çalışmalarında periapikal veya panoramik grafilerden yararlanmıştır. 

Panoramik grafi kullanma nedenini de tüm dişlerin tek filmde 

değerlendirilebilmesi olarak açıklamıştır. Dişlerin kron ve kronal pulpa 

ölçümleri, pulpa odası uzunluğu X100 / kron uzunluğu formülü, 

yardımıyla kronal indeks değerleri belirlemiş ve regresyon modelleri elde 

etmiştir. Yöntemin hem yaşayan bireylerde hem de kimliği bilinmeyen 

iskelet kalıntılarında yaş tahmini için kolaylıkla uygulanabileceği 

savunulmuştur (Drusini & ark., 1997;  Drusini, 2008; Nayyar & ark., 2016;  

Akay & ark., 2008). 

5.7.3. Camerierre Metodu:  Camerierre,  2004 yılında İtalya'da 18-72 

yaş arasındaki 100 bireye ait sağ maksiller kanin dişlerine uygulanmıştır. 

Pulpa / kök oranı diş uzunluğu, pulpa / diş uzunluğu oranı, pupla / diş alanı 

ve pulpa / kök genişliği oranları hesaplanmıştır. Pulpa genişliği ölçümleri 

üç farklı seviyeden alınmıştır. Çalışmada pulpa / diş alanı ve kök ortası 

pulpa genişliği / pulpa oranlarının yaş ile en iyi korelasyon gösteren oranlar 

olduğu belirlenmiştir. Kronolojik yaş ile hesaplan yaş arasında yaklaşık 4 

yıllık bir fark olduğu belirlenmiştir (Camerierre & ark., 2004). Benzer bir 

çalışma 20-79 yaş grubundaki bireylere ait alt ve üst çene kanin dişlerine 

ait 200 periapikal grafide pulpa / diş oranı indeksi ile hesaplanmış ve 

kronolojik yaş ile diş yaşı arasında 5,4 yıllık bir hata belirlenmiştir 

(Cameriereve & ark., 2007). Bu metot 2004 yılından beri farklı 

popülasyonlarda gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılmaktadır 

(Cameriere & ark., 2006; Cameriere & ark., 2009 ). 
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Sonuç 

Yaşayan ve ölü bireylerin kimlik tespitinde yaş tahmini önemli bir 

parametredir.  Yaş tahmini, adli vakalar yanı sıra yaşayan bireylerin tedavi 

planlamasın düzenlemesi için de gereklidir. Yaş tahmini; adli tıp, adli 

dişhekimliği ve adli antropolojinin çalışma alanlarından biridir. Bireyin 

kronolojik yaşı, kemik yaşı, diş yaşı ve zihinsel yaşının tahmini adli 

vakaların çözümlenmesinde kullanılmaktadır. Dişler, vücudun en sert, dış 

etkenlerden en az zarar gören, beslenme ve sistemik hastalıklardan en az 

etkilen yapıları olduklarından yaş tahmininde sıklıkla kullanılırlar. Bu 

metotlar başlıca; klinik, histolojik, biyokimyasal ve radyolojik metotlar 

olarak sınıflandırılır. Literatürde dişlerden yaş tahmininde farklı yaşlarda 

uygulanan çok sayıda metot vardır ve bu metotların doğruluk ve 

güvenilirlik düzeyleri birbirinden farklıdır. 

 Dişlerden yaş tahmininde amaç,  her popülasyona uygun en güvenilir 

sonucu veren metodun belirlenmesidir. Yaş tahmininde en önemli sorun 

ise, yapılan çalışma sonuçlarının, toplumlara göre değişkenlik 

göstermesidir. Bu nedenle yaş tahmininde kullanılacak yöntemin topluma 

uygunluğunun yapılan araştırmalarla belirlenmiş olması gereklidir.  
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TEMPOROMANDİBULAR EKLEM ANKİLOZU OLAN 

HASTALARDA ENTÜBASYON YÖNTEMLERİ 

 

Emre BALABAN** & Zeynep GÜMRÜKÇÜ**** 

 

Temporomandibular Eklem Ankilozu 

Temporomandibular eklem (TME) ankilozu, özellikle travma, sistemik 

hastalıklar veya enfeksiyonların neden olduğu osseoz veya fibröz doku ile 

mandibular kondil ile glenoid fossanın kaynaşması sonucu 

temporomandibular eklemin hareketinin büyük ölçüde veya tamamen 

kısıtlanması durumudur(Maki&Dhuha, 2008). Bu durum çiğnemede 

güçlüğe, kronik ağrılara, konuşma bozukluklarına ve bir takım estetik 

problemlere yol açar(Zide, 1990;  Emekli, Tuncer&Kesim, 1996). 

Hastalarda büyüme gelişim döneminde gözlenen TME ankilozu yüz 

deformitelerine neden olmaktadır (Haidar, 1986;   Roychoudhry, Parkash, 

Trikha, 1999). TME ankilozu, özellikle çocuklarda, erken cerrahi 

müdahale ile tedavi edilmelidir. Tedavinin gecikmesi durumunda ankiloz 

gelişen tarafta mandibular retrüzyon, ciddi maloklüzyon ve fasiyal asimetri 

gelişebilir(Matsuura ve ark., 2001;  Kaban, Perrott&Fisher, 1990). 

Ankilozun gelişiminde en önemli etiyolojik faktör travmadır;  travmayı 

takiben enfeksiyon, ankilozun ikinci sırada gelen etiyolojik faktörüdür 

(Moore, 1985). 

Temporomandibular eklem ankilozu lokasyona göre eklem içi ya da 

dışı, ankilotik dokunun özelliğine göre fibröz ya da osseöz, füzyonun 

yaygınlığına göre komplet veya inkomplet olarak sınıflandırılabilir. 

Kazanjian, TME ankilozunu gerçek ve yalancı ankiloz olarak 

sınıflandırmıştır. Eklem içi nedenlerden kaynaklanan tip gerçek ankiloz 

olarak adlandırılır ve genellikle tek taraflıdır. Yalancı ankilozda patolojik 

durum direkt olarak olarak eklemle ilişkili değildir. Miyojenik, nörojenik, 

radyoterapiye bağlı fibrozis ya da tümöral oluşumlar yalancı ankiloza 

sebep olabilir(Zide, 1990;  Emekli, Tuncer&Kesim, 1996). 

Temporomandibular eklem ankilozu sınıflandırmasında yaygın olarak 
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kabul gören sınıflandırma Sawhney sınıflamasıdır (Sawhney, 1986). Bu 

sınıflamaya göre:  

 

 Tip I:  Kondil başı izlenebilir ancak deforme durumdadır. Fibröz 

adezyonlar eklem hareketine müsade etmemektedir. 

 Tip II:  Kondil başı ve artiküler yüzeylerde gözlenen şekil 

bozukluğunda kemik füzyonları daha çok artiküler dış yüzeylerin önü ya 

da arkasında yoğunlaşmaktadır. Kondilin medial kutbu hasara 

uğramamıştır. 

 Tip III:  Mandibulanın yükselen ramusundan zigomatik arka doğru 

uzanan kemik köprüler gözlenmektedir. Medialde kondil başının atrofik ve 

disloke fragmanları gözlenmeye devam etmektedir. Üst eklem yüzeyi ve 

nadir durumlarda eklem diski medialde sağlamdır. 

 Tip IV:  Ramus ve kafa tabanı arasında genişleyen kemik blokları 

TME’nin normal anatomisini tamamen yok etmiştir. 

Temporomandibular eklem ankilozunun tedavisinde litaratürde 

belirtilen pek çok tedavi yöntemi tanımlanmıştır. 1851’den önce ankilozun 

tedavi edilemeyeceği düşünülüyordu. 1851’de Esmarch TME ankilozu 

tedavisi için mandibula body ostektomisini tanımlamıştır. 1854'te 

Humphrey ilk defa ankiloz tedavisi için kondilektomiyi yapmıştır. Abbe 

1880 yılında gap artroplastisini önermiştir. İnterpozisyonel greft 

materyalleri ankiloz cerrahisinde kullanılana kadar tedavilerin rekürrens 

oranları oldukça yüksektir. Pek çok çeşit otojen ve alloplastik materyaller 

interpozisyonel greft materyali olarak kullanılmıştır. Temporalis 

miyofasiyal flebi (Golovine, 1898), fasia lata, auriküler kartilaj, dermis, 

tam kalınlık deri, 4. Metatarsal (Entin ve ark., 1968), sternoklavikular 

eklem, ulnar kemiğin başı, kosta, kalvaryal kemik, fibula ve iliak kemik 

otojen interpozisyonel greft materyali olarak kullanılmıştır. Alloplastik 

interpozisyonel greft materyali olarak ise tahta bloklar (Murray Carnochan, 

1880), altın folyo (Risdon, 1933), tantalyum folyo (Egners, 1946), silastik 

(Robinson, 1968), proplast-teflon, paslanmaz çelik, akrilik, vitalyum, 

lastik silikon protezler ve metal total eklem protezleri kullanılmıştır 

(Demir&Velidedeoglu, 2001).  Tüm bu cerrahi seçeneklere rağmen kabul 

görmüş bir tedavi seçeneği yoktur ve sonuçlar genellikle değişkendir ve 

memnuniyet düşüktür (Matsuura ve ark., 2001;   Kaban, Perrott&Fisher, 

1990;  Sawhney, 1986;  Valentini ve ark., 2002;  Mangenollo-

Souza&Mariani, 2003).  

Kısıtlı ağız açıklığı ve reankiloz en sık bildirilen komplikasyondur. Bu 

sorunu çözmek için Kaban, 1990’da pediatrik ankiloz hastaları için bir 

protokol açıklamıştır. Bu protokol (Kaban, Perrott&Fisher, 1990):  
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 Ankilotik kitlenin agresif rezeksiyonu,  

 İpsilateral koronoidektomi,  

 İlk iki basamak yapılmasına rağmen maksimum ağız açıklığı <35 

mm ise kontralateral koronoidektomi,  

 Artiküler disk kurtarılmışsa korunması ya da temporal fasya ile 

eklem yüzeylerinin örtülmesi 

 Kostokondral greft ile ya da distraksiyon osteogenezi ile ramusun 

rekonstrüksiyonu ve rijit fiksasyon,  

 Distraksiyon osteogenezi uygulandıysa erken mobilizasyon;  

kostokondral greft uygulandıysa minimal intermaksiller fiksasyon (10 

günden büyük olmamalı) ve cerrahi günü mobilizasyon,  

 Agresif fizik tedavi uygulanmasından oluşmaktadır. 

Temporomandibular Eklem Ankilozunda Entübasyon Yöntemleri 

Temporomandibular eklem ankilozu, hastalar ve cerrahlar için ne kadar 

zor bir durumsa aynı zorluk kısıtlı ağız açıklığı nedeniyle anestezi 

uzmanları içinde geçerlidir. Genel anestezide havayolunun güvenliği 

esastır. Direkt laringoskopi ile entübasyon genellikle uygulanan 

yöntemdir. Kısıtlı ağız açıklığı nedeniyle vokal kordların direkt 

görüntülenmesi yapılamadığından TME ankilozu cerrahisi zor entübasyon 

kategorisine girer. Kısıtlı ağız açıklığının yanı sıra eşit büyüme 

göstermeyen hipoplazik mandibula ve azalmış intraoral boşluğa bağlı 

pseudomakroglossi nedeniyle daralan farengeal pasaj entübasyonu 

zorlaştırmaktadır. Pek çok hasta sıklıkla obstrüktif uyku apnesi 

bildirir(Shah ve ark., 2002).  Ağız açıklığı kısıtlı olduğu için havayolu 

idamesindeki orotrakeal entübasyon, larengeal maske havayolu, kombitüp, 

kaflı orofarengeal havayolu bu hastalarda kullanışlı değildir (Hagberg, 

Georgi&Krier, 2005). Bu sebeple, entübasyon seçenekleri bu hastalar için 

az ve zorludur. Bu hastalarda hava yolu idamesi için kör nazal entübasyon, 

fiberoptik video laringoskop yardımlı entübasyon, trakeal entübasyon için 

kılavuz telli retrograd floroskopi destekli binazofarengeal havayolu, 

farengeal loop kullanılarak retrograd endotrakeal entübasyon, yarı kör 

nazal entübasyon ve trakeostomi gibi seçenekler mevcuttur (Morgan, 

Haug&Holmgreen, 1994;  Xue ve ark., 2008;  Vas&Sawant, 2001;  

Kopman ve ark., 1975). Ankiloz hastaları zor entübasyon olarak kabul 

edilse de anestezi yöntemi için standart bir protokol yoktur. 

Kör Uyanık Nazotrakeal Entübasyon 

Esnek fiberoptik bronkoskopiye ulaşım mümkün değilse, kör 

nazotrakeal entübasyon yapılır (Francis&Neidorf, 1977). 

Temporomandibular eklem ankilozunda ve laringoskopi yapmanın zor 
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olduğu tüm durumlarda kör uyanık nazotrakeal entübasyon endikedir. 

Uyanık hastada havayolu sağlanması için entübasyon zorlayıcı ve rahatsız 

edicidir(Batra&Mathew, 2005). 

Sankar ve ark. TME ankilozu olan 48 hastada yapmış oldukları kör 

uyanık entübasyonun retrospektif değerlendirmesinde işlem prosedürünü 

şu şekilde belirtmişlerdir;  Premedikasyon için ameliyattan 30 dakika önce 

intramüsküler 0.2 mg glikopirolat ve ranitidin 50 mg verilmiştir. 

Preoperatif sedasyon uygulaması yapılmamıştır. Elektrokardiyogram ve 

pulse oksimetre hastaya bağlanmış ve monitörize edilmiştir. Burun açıklığı 

kontrol edildikten sonra iki damla ksilometazolin burun damlası burun 

içerisine damlatılmıştır. Bilateral superior laringeal sinir blokajı  (1:  

80.000 adrenalin ile% 2 ksilokain) sağlandı ve transtrakeal blok için 

intratrakeal olarak 1 cc% 2 düz ksilokain enjekte edilerek verilmiştir. 

Pediatrik hastalarda, hastanın hava yolu reflekslerini baskılamadan, sakin 

kalması için artan dozlarda intravenöz ketamin verilmiştir. Hastaya 

yeterince preoksijenasyon sağlanmıştır ve kör uyanık nazotrakeal 

entübasyon yapılmıştır. Endotrakeal entübasyonun doğruluğu bilateral 

göğüs oskültasyonu, pulse oksimetre ve rezervuar torbası hareketi ile tespit 

edilmiştir. Entübasyon sağlandıktan sonra, yer değiştirmesini önlemek için 

doğru bir şekilde sabitlenmiştir. Bu şekilde yapılan kör uyanık entübasyon 

başarısını %92 olarak belirtmişlerdir. Diğer hastalar fiberoptik entübasyon 

(% 6) ve trakeostomi (% 2) gibi başka bir hava yolu idamesi tekniği 

gerektirmiştir. Kör uyanık entübasyonda karşılaştıkları en yaygın 

komplikasyonlar boğaz ağrısı (% 42), burun kanaması (% 10) ve üst 

solunum yolunda yumuşak doku hasarı (% 6) olarak belirtilmiştir. 

Hastalarda kör uyanık entübasyon sırasında marjinal mandibular ya da 

mental sinir hasarı, TME'nin subluksasyonu, gastrik şişkinlik, faringeal 

submukozal amfizem, larinks travması, vokal kord veya trakeobronşiyal 

yaralanma gibi komplikasyonların gelişmediği bildirilmiştir(Sankar ve 

ark., 2016). 

Dhasmana ve ark. 2010 yılında yapmış oldukları bir çalışmada kör 

uyanık nazotrakeal entübasyonu 80 hastanın 72'sinde başarıyla 

uygulamışlardır. Şiddetli nazal septum deviasyonu olan dört hastada 

septum deviasyonu tüpün transnazal geçişine izin vermemiştir. İki hastada 

epistaksis nedeniyle işlem bırakılmak zorunda kalınmıştır. İki hasta esnek 

fiber optik bronkoskop kullanılarak entübe edilmiştir (Dhasmana, 

Singh&Pal, 2010).  Kör uyanık entübasyon fiberoptik entübasyonun 

bulunmadığı durumlarda bir tedavi seçeneği olarak kullanılabilir (Sankar 

ve ark., 2016). 



34 

Retrograd Entübasyon 

Fiberoptik bronkoskop gibi pahalı cihazlara ulaşılmadığı durumlarda 

kör nazal entübasyon kullanımı yapılabilir ancak her zaman başarı 

sağlanamaması ve tekrarlayan deneme gereksinimleri olabilmektedir. 

Böyle durumlarda çözüm kısa süreli elektif trakeostomi uygulanmasıdır 

ancak yüksek komplikasyon oranları bulunmaktadır (Dhara, 2009). 

Trakeal tüp submental veya submandibular yaklaşımla yerleştirilebilir;  

ancak TME ankilozu sebebiyle anormal hava yolu anatomisi 

olabileceğinden imkansız olabilir ve skar oluşumu, yüzeyel cilt 

enfeksiyonu, tükürük bezi hasarı, sinir hasarları gibi komplikasyonlara yol 

açılabilir (Jundt ve ark., 2012;  Anwer, Zeitoun&Shehata, 2007). Retrograd 

entübasyon, bu hastalarda hava yolu sağlayan diğer yöntemler uygun 

olmadığında alternatif bir tekniktir. Retrograd entübasyon Butler ve Cirillo 

tarafından 1960 yılında tanımdandığından beri pek çok modifiye teknikle 

günümüzde de uygulanmaktadır (Dhara, 2009;  Burbulys&Kiai, 2008;  

Bourke&Levesque, 1974;   Hines ve ark., 1990 ). 

Vadepally ve ark. 2017 de yapmış oldukları bir çalışmada retrograd 

entübasyon hastaları için prosedürü şu şekilde açıklamışlardır:  

Ameliyattan önceki gece asit aspirasyonuna karşı profilaksi için oral 

yoldan ranitidin 150 mg ve oral olarak 5 mg metoklopramid ve 10 mg 

laksatif verilmiştir. Hastalar cerrahiden 6 saat önce oral beslenmeleri 

durdurulmuştur. Cerrahi sabahında damar yolu açılıp ve işlemden bir saat 

önce premedikasyon uygulanmıştır. Amoksisilin+klavulonik asid 1.2 gr, 

metranidazol 100ml/500mg, deksametazon 8 mg, ondansetron 4mg, 

pantoprazol 40 mg, glikopirolat 0.2 mg enjeksiyonları ve nazal 

ksilometazolin %2’lik uygulanmıştır. %2’lik lidokain 10 dakika boyunca 

3ml olarak nebülize edilmiştir çünkü ağız açıklığı olmadığından oral ve 

farengeal mukoza lidokain spreyle uyuşturulamamıştır. Daha sonra 10 ml 

visköz %4’lük lidokain hastaya gargara yaptırılmış ve tükürtülmüştür. 

%10’luk povidon iyodin ile boyun temizlendikten sonra krikotiroid 

ponksiyon bölgesine %2’lik lidokain 0.5 ml infiltre edilmiştir. Bilateral 

superior larengeal sinir bloğu ve transtrakeal blokaj için lokal anestezi 

uygulanmıştır. Daha sonra retrograd entübasyon setinin başlangıç iğnesi 

ve katateriyle 300-400 açıyla, sephalik yönde, krikotiroid membrana doğru 

ciltten giriş yapılır.  Trakeya girişin doğruluğunun saptanması için 

şırıngadaki hava kabarcıklarının serbest akışı gözlenir. Kateter yerinde 

kalacak şekilde iğne ve şırınga çıkarılır. J şeklindeki telin ucu burun 

deliklerinden parmaklarla alınancaya kadar tel trakeaya gönderilir. Tel 

üzerindeki siyah proksimal bir konumlandırma işareti cilt bölgesinde 

görünmeli ve daha sonra kılavuz ve endotrakeal tüpün diğer ucundan 
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geçişini kolaylaştıracak şekilde burundan çıkartılmalıdır. Derideki kateter 

kılıfı çıkarılıp tel krikotiroid membrandaki deriye girişini stabilize etmek 

için bu bölgeye klemplenmelidir. Kılavuz kateter, tel üzerinden, burun 

yoluyla trakeaya, krikotiroid erişim bölgesinde hissedilinceye kadar 

ilerletilmelidir. İğneyi tutan klemp  kriktiroid membrana zarar gelmemesi 

için tel çıkarılır. Fleksometalik endotrakeal tüp rehber kateterin üzerinden 

ilerletilerek vokal kordlarınaltındaki pozisyonuna getirlir ve daha sonra 

final pozisyonuna getirilip klavuz kateter çıkartılır. Daha sonra solunum 

devresi rezervuar torbası, kapnografi ve nabız oksimetresi hareketleri 

gözlemlenerek trakeal tüp pozisyonu doğrulanır. Entübasyon tüpünün kufı 

şişirilir, bantlanır ve güvene alınır(Kumar ve ark., 2018).   

On dört hasta (% 77.8) ilk denemede başarılı bir şekilde entübe edilmiş, 

3 hasta (% 16.7) 2. denemede ve 1 hasta ise 3. denemede başarıyla entübe 

edilmiş. Krikotroid membran ponksiyonundan entübasyonun 

doğrulanmasına kadar geçen süre ortalama 5.6 dakika olarak belirtilmiştir. 

Hastalarda spontan duran burun kanası ve ponksiyon bölgesinde küçük 

kanama dışında önemli bir komplikasyon gözlenmemiş. Ancak bir hastada 

subkutan amfizem gözlenmiş ve spontan olarak kendiliğinde çözülmüş 

(Kumar ve ark., 2018).  

Zorlu bir havayolunun idamesi için, sadece fibreoptik video 

laringoskop tek başına yeterli değildir. Fiberoptik video laringoskopun 

pahalı bir cihaz olması nedeniyle her ameliyathanede bulunamamaktadır. 

Bulunması halinde de her anestezist kullanımına hakim olmayabilir. 

Orofarenksin kanaması durumunda deneyimli bir anestezist bile  fibreoptik 

video laringoskopla havayolunu görüntüleyemeyebilir ve ek methotlara 

ihtiyaç duyabilir (Bhattacharya, Biswas&Baniwal S, 2004).  

Retrograd entübasyon basit bir tekniktir ancak bu ileri hava yolu 

yönetiminde modası geçmiş bir teknik olarak hissedildiği için genellikle 

uygulanmaz. Bu teknik son zamanlarda tekrar çok ilgi görmüştür, bu da 

son on yılda yayınlanan bir çok yayın tarafından açıkça görülmektedir 

(Dhara, 2009;  Harris, Arheart&Fischler, 2013;  Vieira ve ark., 2013). Kan 

ve sekresyon varlığında bile uygulanabilen, işlem süresi kısa olan, 

krikotirotomiye kıyasla daha az invaziv olması gibi avantajları mevcuttur. 

Larinks, trakea veya özefagus yaralanmaları, hematom, başarısız 

entübasyon, subkutan amfizem, pnömomediastinum ve enfeksiyonlar olası 

komplikasyonlardır(Harris, Arheart&Fischler, 2013). 

Sonuç olarak, retrograd nazotrakeal entübasyon, ankiloz ya da başka 

sebeplere bağlı limitli ağız açıklığı olan hastalarda hava yolu kontrolü için 

uygun, etkili ve faydalı bir tekniktir. 
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Radyoloji Destekli Endotrakeal Entübasyon 

Floroskopi, özellikle ağız açıklığı kısıtlı  olan hastalarda kılavuz telin 

retrograd teknikte yerleştirilmesine yardımcı olmak için kullanılır(Biswas, 

2005). Ancak Varughese ve ark. 2011 yılında TME ankilozu olan 

hastalarda floroskopi destekli entübasyonu yeni bir teknik olarak litaratüre 

geçirmişlerdir. Bu teknikte:  Preoperatif olarak hasta aspirasyon 

profilaksisi için nazal dekonjestanlar ve IM glikopirolat verilmiştir. Hasta 

supin pozisyonuna alınmıştır. Trakeal havayolu boşluğunu doğrulamak 

amacıyla anteroposterior ve lateral görüntüler alınmıştır. Rutin 

moniterizasyon uygulandı ve 4 dakika boyunca nebülizasyon olarak % 4 

topikal lidokain, ardından intravenöz midazolam 2 mg verilmiştir. 

Lidokain % 2 topikal jel, tüp üzerine uygulanarak lubrikasyon 

sağlanmıştır. Kaflı nazotrakeal tüp burun deliğinden içeri yavaş yavaş 

hipofarenkse doğru ilerletilmiştir. Daha sonra tüpü larenkse yönlendirmek 

için iki basamaklı manevra tekniği uygulanmıştır. İlk olarak, nazotrakeal 

tüpün radyopak hattı, boynu yana doğru yatırılarak, orofarenksin hava 

boşluğuna gelecek şekilde tüpün merkeze gelmesi sağlanmıştır. Bunu 

gerçekleştirebilmek için C-arm floroskopi ile anteroposterior görüntüleme 

yapılmıştır. Orta hat ayarlandıktan sonra lateral görütülemeler ile tüpün 

diğer pozisyonları ayarlanır. Tüpün distal ucu, larinksin hava boşluğuyla 

ilişkili olarak ön tarafa yerleştirilir, daha sonra, ensenin altına dört parmak 

ve alına baş parmak yerleştirerek boyun bükülerek tüp larenks içine 

yönlendirilir. Larinksi daha anteriora konumlu hastalarda tüp posteriora 

doğru yönelmişse en sık karşılaşılan durum tüpün özefagusa gitmesidir ve 

bu durum boyun servikal bölgeden tutularak tüpe manevra yaptırılıp tüpün 

larenkse ilerlemesi sağlanır. Larinks içerisine yerleşen tüpün 

doğruluğunun tesbiti için tüpten gelen havanın çıkışı değerlendirilmedir. 

Son olarak, tüpün uygun şekilde yerleştirildiği C-arm floroskopi ile 

doğrulanmıştır. Kaf şişirilip havayolu güvenliği sağlanmıştır. 

Kanama varlığında fiberoptik video laringoskop ile başarılı bir 

entübasyon sağlanamayabilir(Arya ve ark., 2002). Videoskopi destekli 

entübasyon yöntemleri bu sistemlerin pahalı olması nedeniyle her 

ameliyathanede uygulanamamaktadır. Böyle durumlarda alternativ 

seçenekler değerlendirilmelidir. Varughese ve ark. tanımlamış oldukları bu 

teknikte 5 hastada tekniği %100 başarılı bir biçimde uyguladıklarını 

belirtmişlerdir. 

Uyanık Fiberoptik Nazotrakeal Entübasyon 

Uyanık fiberoptik nazotrakeal entübasyon tekniği TME ankilozu gibi 

zor havayolu durumlarında uygulanan bir yöntemdir(Hu, Liu&Jiang, 



37 

2013). Zor havayolu mevcut olan hastaların entübasyonunda fiberobtik 

entübasyon altın standarttır(Vas& Sawant, 2001;  Ugboko ve ark., 2002;  

Woodward&Kam, 2009).  İşlem sırasında hasta uyumunu ve konforunu 

sağlamak için yeterli düzeyde sedasyon sağlanmalıdır. Opioidler, ketamin, 

propofol ve deksmedetomidin gibi pek çok ajan uyanık fiberoptik 

nazotrakeal entübasyonda sedasyon amaçlı kullanılmıştır(Vas&Sawant, 

2001;  Cafiero ve ark., 2008;  Scher&Gitlin, 2003 ). 

Uygun dozda sedasyon anestezi uygulanamasını takiben hastanın nazal 

mukozasına ve orofarenksine topikal anestezi uygulaması yapılır. 

Transtrakeal anestezi uygulandıktan sonra hastanın burun deliğinden 

fiberoptik bronkoskop ile girilerek   nazal kavite, nazofarenks ve 

orofarenks değerlendirilir. Vokal kordlar izlendikten sonra görerek 

ilerleme tekniği kullanılır ve uygun boyuttaki tüp bronkoskobun üzerinden 

kaydırılarak kordların arasından geçirilir. Daha sonra entübasyonun 

doğruluğu tesbit edilir. 

Uyanık fiberoptik nazotrakeal entübasyon zor hava yolu idamesi için 

iyi bir seçenektir. Ancak hasta anksiyetesi azaltılmazsa işlem esnasında 

öksürük, öğürme, sekresyon artışı, laringospazm gibi yan etkiler ve bu yan 

etkilere bağlı olarak işlemde başarısızlık gözlenebilir. Hastanın işleme 

uyumunu sağlamak ve konforunu artırmak için çeşitli anestezik yöntemler 

kullanılmıştır(Cafiero ve ark., 2008;  Scher&Gitlin, 2003;  Abdelmalak ve 

ark., 2007). Nazal kaviteye %0.1 xylometazoline hydrochloride 

püskürtülmesi, orofarinkse 10 % lidocaine sprey ile topikal anestezi 

uygulanması, krikoid kıkırdak altından 22 gauge anjioket ile trakeaya 

girilerek %2’lik lidokain vokal kordların altından püskürtülmesi bulantı, 

kusma ve öğürme reflekslerini baskılamak için kullanılan çeşitli 

yöntemlerdir. 

Fiberoptik bronkoskopi ile entübasyonun çocuklar için bile en az 

travmatik ve en güvenilir yöntem olduğu belirtilmiştir(Kawasaki ve ark., 

2002).    

Trakeotomi 

Temporomandibular eklem ankilozunda trakeotomi işlemi havayolu 

sağlanması için sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Trakeotomi yeterli 

havayolu sağlamak için trake ön duvarına pencere açılması işlemidir. 

Trakeotomi ilk kez milattan önce 3000 yılında Mısır’da 

uygulanmış(English GM, 1988) olsada bu terim ilk olarak Thomas Feyens 

(1567-1631) tarafından tanımlanmıştır(Robb, 1985). 
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Trakeotomi işlemi lokal anestezi altında yapılacaksa krikoid kartilaj ve 

üst trakeal halkalar arasına lokal anestezi infiltrasyonu yapılmalıdır. Genel 

anestezi ya da sedasyon anestezisi ile yapılacak olsa bile lokal anestezi 

infiltrasyonu kanamayı azaltır. Cilt insizyonunun vertikal veya horizontal 

olarak yapılması konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. Horizontal 

insizyonun daha az skar oluşturucağını söyleyen çalışmalar olmasına 

rağmen, kanülü sabitleyen ekstrafor, sutür yerine geleceğinden daha çok 

skar oluşturacağını belirten çalışmalarda 

bulunmaktadır(Newlands&Mckerrow, 1987). Vertikal insizyon orta hatta 

daha kolay bir diseksiyona imkan vermektedir ancak alt tarafta sekresyon 

birikimine sebep olabilecek bir flep oluşturmaktadır. Cilt, cilt altı dokusu 

kesilir ve strep kaslara kadar insizyon derinleştirilir. Diseksiyonun orta 

hatta yapılmasına dikkat edilmelidir. Künt diseksiyonla dikkatle 

ilerleyerek ve her kademede diseke edilen doku laterale çekilerek işlem 

kolaylaştırılır ayrıca künt diseksiyon kanamayı azaltır. Bu aşamada triod 

istmusu ortaya çıkar ve aşağı ya da yukarı doğru ekarte edilir ancak 

ekartasyonda zorluk yaşanırsa istmus klemplenir, kesilir ve kenarları 

sutüre edilir. Ardından trakea önündeki yağ dokusu ve fasya ekarte edilir, 

hemostaz sağlanır ve 1. Trakea halkası hizasına trake ön duvarına bir kanca 

takılarak trakeanın lateral yönde kayması engellenir ve kanül 

yerleştirilmesi de kolaylaştırılır. Trakeal halkalar çıkarılmadan önce trakea 

lümenine bir iğne ile lokal anestezi verilmesi öksürük refleksinin 

azalmasına yardımcı olur. Daha sonra ikinci ve üçüncü halkaların her 

ikisinin ön yarımını kapsayacak şekilde 11 nolu bistüri ile kesilmelidir. 

İkinci halkanın üstündeki interkartilajinöz alan ile üçüncü halkanın alt 

kısmı insize edilir. Kesilen bu parçanın trakeanın içine kaçmasını önlemek 

için hemostat veya klemple doku tutulur ve kalan kısım bistüri veya 

makasla kesilerek işlem tamamlanır. Trakea aspire edildikten sonra açılan 

pencereden uygun çaptaki kaflı trakeotomi tüpü  yerleştirilir ve kaf şişirilir. 

Ekstrafor yardımıyla tüp tesbit edilir(Dere ve ark., 2009).  

Trakeotomi işlemi ankiloz cerrahisinde sıklıkla uygulanan bir 

yöntemdir ancak invaziv bir işlem olması ve komplikasyon oranlarının 

yüksek olması(Dhara, 2009) nedeniyle günümüzde kullanımı 

azalmaktadır. 

Temporomandibular Eklem Ankiloz Cerrahisi İçin Diğer Anestezi 

Yöntemleri 

Temporomandibular eklem ankiloz cerrahisi için bahsettiğimiz 

entübasyon yöntemleri haricinde  total intravenöz anestezi (TİVA) altında 

hızlı bir kondilektomi işlemi sonrasında ağız açıklığı sağlandıktan sonra 
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direkt laringoskopi ile endotrakeal tüp yerleştirilip cerrahi işlem daha sonra 

tamamlanarakta ankiloz cerrahisinde başarı sağlanabilir.  Pediatrik bir 

fiberoptik bronkoskopi bulunmaması nedeniyle, Mohan K ve ark. tek 

taraflı TMJ ankilozu olan 12 yaşında bir erkek çocukta kondilektomi ve 

interpozisyon artroplasti için fentanil ve propofol ile total intravenöz 

anestezi kullanıldığını belirtmiştir. TIVA altında ekstraoral 

kondilektominin 20 dakikada yapıldığını ve  nazal kanülle spontan 

solunum sağlandını ardından ağız açıklığı sağlandıktan sonra direkt 

laringoskopi ile endotrakeal entübasyonla cerrahi işlemi tamamladıklarını 

bildirmişlerdir(Rupa ve ark., 2012). Ancak bu tip anestezi 

uygulamalarında cerrahinin hızlı yapılmaya çalışılmasına bağlı olarak 

komplikasyonların insidansı yüksek olacaktır. Hasta güvenliği ve konforu 

göz önüne alınmalıdır. 

Temporomandibular eklem ankilozunda ağız açıklığı her hastada 

tamamen kaybolmamaktadır. Bazı hastalarda bir miktar ağız açıklığı 

bulunmaktadır. Laringeal maske havayolu (LMA) ağıza sığdırılabilecek 

hastalarada kullanılabilir. Ahsan ve ark. LMA’nın TME ankilozu olan 

hastaların hava yolu yönetiminde faydalı olabileceğini 

bildirmişlerdir(Ahsan, Kamali&Nesseri, 2012). 

Temporomandibular eklem ankilozu cerrahisinde genel anestezi 

hastanın güvenliği ve konforu için oldukça önemlidir. Ancak Kalpesh ve 

ark. TME ankilozunda artroplasti ve interpozsiyonel greft olarak inferior 

tabanlı temporal fasya flebini lokal anestezi altında yapılmasının hastalar 

tarafından iyi tolere edildiğini, zor entübasyonla ilişkili genel anestezinin 

tüm risklerini önleyen basit ve güvenli bir yöntem olarak 

belirtmişlerdir(Kalpesh& Gajiwala, 2008). 

Ayrıca tanımlanmış olan diğer entübasyon yöntemleri yukarıda 

bahsettiğimiz entübasyon yöntemlerinin çeşitli modifikasyonlarıdır.  

Sonuç olarak mevcut olan ekipmanlar göz önüne alınarak hastanın 

komforunu en yüksek seviyede tutacak olan entübasyon yöntemi 

seçilmelidir. TME ankilozunda ya da diğer nedenlerle ağız açıklığı kısıtlı 

olan hastalarda hasta için en konforlu ve güvenli entübasyon yöntemi 

fiberoptik bronkoskopidir. 
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SERAMİK DAYANAKLAR 

Ceramic Abutments 

 

Mahmut Sertaç ÖZDOĞAN* 

 

 Dental implantlar, kısmen dişsiz hastaların protetik 

rehabilitasyonu için evrensel olarak kabul edilmiş bir seçenek olmuştur 

(Grunder, Spielman & Gaberthüel, 1996; Touati, 1995). İmplant, dayanak 

ile ağız içi ortama kavuşur. Dayanak ise üzerine kronun yerleşmesini 

sağlayan 'Yapay Kesik Diş Formu'dur.  

 Estetik olarak zorlu anterior bölgelerde, implant destekli bir kron 

ile tek diş boşluğunu restore etmek klinisyen için kolay olmayabilir. Dudak 

çizgisi yüksek olan hastalarda implant destekli rekonstrüksiyonlar, üstün 

estetik sonuç gerektirir çünkü açık pozisyon, restore edilen boşluğun 

bitişik doğal dişlerle doğrudan görsel olarak karşılaştırılmasını sağlar. Bu 

nedenle, çenenin bu bölümünde başarı, sadece yerleşik osseointegrasyonla 

değil, aynı zamanda doğal yumuşak doku ve kron hatlarının varlığında da 

tanımlanmaktadır (Marinello, Meyenberg, Zıtzmann, Lothy, Soom & 

Imoberdorf, 1997; Zarb& Lewis, 1992; Studer, Pietrobon & Wohlwend, 

1994).  

 İmplant destekli bir restorasyonun klinik görünümünü etkileyen 

önemli faktörlerden bir tanesi, çevredeki mukozanın rengidir. Günümüzde 

dental implantlar ve dayanaklar genellikle iyi belgelenmiş biyouyumluluk 

ve mekanik özellikleri nedeniyle ticari olarak saf titanyumdan 

üretilmektedir. Ancak, estetik bakış açısından, titanyum dayanaklar diş eti 

altındaki implantla birleştiği yerde yumuşak dokuda doğal olmayan 

mavimsi bir görünüme neden olabilir. Bu nedenle, optimal mukogingival 

estetiğin elde edilmesi için diş renginde bir kişiselleştirilmiş dayanaka 

ihtiyaç vardır (Glauser, Sailer, Wohlwend, Studer, Schibli & Schärer, 

2004; Prestipino& Ingber, 1993; van Brakel, Noordmans, Frenken, de 

Roode, de Wit & Cune, 2011).   

 Yapılacak implant tedavisi maliyetli bir tedavi olarak daha da fazla 

estetik ve fonksiyonel fayda hastalar tarafından beklenmektedir. Özellikle 

ön bölgede doğal dişe komşu tek implant tedavisi daha fazla estetik kaygı 

gösterecektir. Komşu doğal dişle hemen bir estetik karşılaştırma hasta ve 

yakınları tarafından daha kolaylıkla yapılabilecektir. Ağız içi 

restorasyonlarda kullanılan materyalin optik ve biyolojik uyumluluğu 

estetik değerlendirmesinde göz önüne alınır. Kimyasal yapısından dolayı 

biyolojik uyumluluğu iyi olmayan daha fazla plak tutulumu olan materyal 
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zamanla çevre diş etinde enflamasyona sebep olacak, daha hiperemik olup 

estetik görünümü bozacaktır. Günümüzde kullanılan titanyum dayanaklara 

göre optik ve biyolojik uyumluluk açısından avantajlı malzemeler tercih 

sebebi olmaktadır.  

 Dayanaklar ve dental implantlar genellikle ticari olarak saf 

titanyumdan üretilmiştilir (Osman & Swain 2015). Titanyum iyi 

biyouyumluluk ve mekanik özellikler göstermektedir (Adell, Lekholm, 

Rockler & Brånemark, 1981). Bununla birlikte, estetik bakış açısıyla 

incelendiğinde, titanyum dayanaklar bazen servikal boyundaki yumuşak 

doku boyunca anormal mavimsi bir renk tonu verir (Glauser, Sailer, 

Wohlwend, Studer, Schibli & Schärer, 2004; Prestipino& Ingber, 1993). 

Dolayısıyla, optimal mukogingival estetiği elde etmek için diş rengindeki 

dayanaklara ihtiyaç duyulmuştur (Kohal, Weng, Bächle & Strub, 2004). 

Bu sorunu hafifletmek için, çalışmalar sonucunda implant destekli 

restorasyonlar için seramik üst yapıların kullanılmasını önerilmiştir 

(Tripodakis, Strub, Kappert & Witkowski, 1995). Optimum estetik, 

seramiğin ışık geçirgenliği doğal dişe yakın olduğu için, seramik 

abutmentlarda seramik kronlar gerektirir. (Resim 1 ve Resim 2)( 

Prestipino& Ingber, 1993; Prestipino & Ingber, 1996).  Dayanaklar için 

kullanılan çeşitli diş rengi malzemeleri arasında alümina, zirkonya ve 

titanyum kombinasyonu veya tamamen zirkonya seramikleri 

kullanılmaktadır (Bressan, Paniz, Lops, Corazza, Romeo & Favero, 2011) 

(14). 

 

Resim 1: İmplantlara intraoral olarak bağlı seramik dayanaklar (zirkonya). 

Yumuşak dokunun estetik açıdan hoş görünümü (Kohal, Weng, Bächle & 

Strub, 2004).   
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Resim 2: Resim 1'deki durum ile aynı tam seramik ile seramik dayanaklar 

üzerine yapıştırılmış kronlar (Kohal, Weng, Bächle & Strub, 2004).   

 

 

Seramik Dayanaklar 

Seramik dayanakların gelişimi 

Estetik implantolojideki bir dönüm noktası, 1991'de tanıtılan 

CerAdapt® (Nobel Biocare, Gothenburg, İsveç) adlı ilk tam seramik 

implant dayanağı idi. Bu alümina abutmant, yoğun sinterlenmiş, yüksek 

oranda saflaştırılmış %99,5 alüminyum oksit (Al2O3) seramik 

çekirdeğinden oluşmuştur. Dıştan altıgen bir implantın restoratif 

platformuna doğrudan sığacak şekilde tasarlanmıştır. Wohlwend ve ark. 

1997 yılında ilk zirkonya dayanağını (Zirabut®, Wohlwena Innovative, 

Zürih, İsviçre) tanıttı. Sadoun ve Perelmuter, cam içine sızmış alümin-

zirkonyayı, diş laboratuarında özel olarak üretilmiş dayanaklar olarak 

tanımladı. Implant Innovations, Inc (Palm Beach Gardens, Florida) yeni 

bir zirkonya dayanağı tasarladı ve sundu (ZiReal™ Post). Dayanağın 

kendisi yüksek kaliteli zirkonya seramikten yapılmıştı. Bununla birlikte, 

bu dayanakğın benzersiz bir özelliği apikal uçtaki zirkonya dayanağa 

kaynaştırılmış bir titanyum bileşeninden oluşmasıdır. Bu tasarım, 

dayanak-implant arayüzünde metal-metal temasına izin verir ve metal 

dayanak-implant bağlantılarıyla ilişkili aynı yüksek öngörülebilirlikle 

bağlantı ile sonuçlanır (Andersson, Schärer, Simion, & Bergström, 1999; 

(Andersson, Taylor, Lang, Scheller, Schärer, Sorensen & ark, 2001). 

Seramik dayanakların avantaj ve dezavantajları 

Zirkonyadan üretilen dayanaklar ve kronlar, metal dayanaklara en yeni 

alternatiflerden biridir (Holst, Blatz, Hegenbarth, Wichmann & Eitner, 

2005). Alümina ve zirkonya, doku uyumluluğu, (Abrahamsson, 

Berglundh, Glantz & Lindhe, 1998) düşük korozyon potansiyeli, düşük ısı 

iletkenliği ile karakterize edilmiştir ve geleneksel seramiklerle 

karşılaştırıldığında üstün mekanik özellikler gösterir (Andersson & Odén, 
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1993). Dahası, zirkonya alüminadan neredeyse iki kat daha yüksek bir 

bükülme mukavemetine ve kırılma tokluğuna sahiptir (Luthy, 1996). 

Özellikle ön bölge implant destekli restorasyonlarda, seramik esaslı 

dayanak ve kuron protezlerinin, titanyum dayanak ve metal destekli sabit 

protezlere göre doğal dişin ışık geçirgenliğinin taklit edilebilmesi 

açısından daha başarılı olduğu bilinmektedir (Ekfeldt, Fürst, & Carlsson, 

2011).  

Alüminada dayanak malzemesi olarak iyi estetik sonuç göstermiştir, ancak 

zayıf bükülme mukavemetinden dolayı dayanağın boynunun yanında 

kırılma dezavantajı vardır (Nakamura, Kanno, Milleding & Örtengren, 

2010).   

Seramik dayanakların endikasyon ve kontrendikasyonları 

 

Bununla birlikte titanyum üst yapıların peri-implant dokulardan 

yansıyan gri rengi sebebiyle de estetik görüntü bozulmaktadır. Bu nedenle 

yüksek gülme hattına, dişeti çekilmesine ya da ince peri-implant dişeti 

mukozasına sahip hastalarda seramik dayanak kullanımı gerekli 

olmaktadır (Yildirim, Fischer, Marx & Edelhoff 2003; Buchi, Sailer, 

Fehmer, Hammerle, & Thoma, 2014).    

Seramik prefabrike dayanaklar genellikle beyaz renklidir. Seramik 

prefabrike dayanaklar, kron marjinin altındaki metalin, ince bir biyotip 

olduğunda servikal dokularda grimsi bir renk tonuna neden olmasını 

önlemek için popüler hale gelmiştir.  

Seramik dayanakalar derin kapanış vakaları, yetersiz destek diş kron 

boyu, bruksizm gibi parafonksiyonel alışkanlıklar, yetersiz oklüzal mesafe 

vakalarında tercih edilmemelidir (Raigrodski, 2004; Luthardt, Sandkuhl, 

& Reitz, 1999).   

Ek olarak, implant destekli tek dişli kuronlar için destek olarak 

kullanılmak üzere yoğun sinterlenmiş itriyum-stabilize zirkonyadan 

yapılmış dayanakler eklenmiştir (Studer, Wohlwend, & Schärer, 1996; 

Wohlwend, 1996). Zirkonya yüksek bükülme mukavemetine (1.400 MPa) 

ve istenen optik özelliklere sahip olduğu için umut verici bir seramik 

dayanağı olarak kabul edilmiştir.  

Seramik dayanakların üretiminde kullanılan materyaller 

Günümüzde implant üreticilerinin çoğu seramik dayanaklar 

sunmaktadır. Dayanaklar önceden imal edilmiş veya özelleştirilebilir 

formlarda mevcuttur ve diş laboratuarında teknisyen tarafından veya 

bilgisayar destekli tasarım / bilgisayar destekli üretim teknikleri 

(CAD/CAM) kullanılarak hazırlanabilir. Tercih edilen malzemeler yoğun 

sinterlenmiş yüksek saflıkta alümina (Al2O3) seramik ve itriya (Y2O3) -
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stabilize edilmiş tetragonal zirkonya polikristal seramiklerdir. Yttria 

stabilize zirkonya seramik, alümina seramikten iki kat bükülme 

dayanımına sahiptir (Tablo 1) (Christel, Meunier, Heller, Torre & Peille, 

1989; Piconi, & Maccauro, 1999). 

Tablo 1: Seramik dayanak üretiminde kullanılan materyallerin mekanik 

özellikleri. 

 

Zirkonya'nın üstün direncinin ana nedeni, zirkonun oda sıcaklığında 

metastable tetragonal kristal yapısında işlemden geçirilmesine izin veren 

yttria'nın stabilize edici etkisinde yatmaktadır (18C - 23C). Oda 

sıcaklığında tetragonal faz, stres altında monoklinik faza transformasyona 

izin verir ve hata yayılımına karşı etkili bir mekanizma temsil eder. 

Dönüşüm, hacim genişlemesinin bir sonucu olarak basınç stresine yol açar 

ve mekanik özelliklerin (yani dönüşüm sertleşmesi) iyileşmesiyle 

sonuçlanan çatlak ilerlemesini yavaşlatır (Nakamura, Kanno, Milleding, & 

Örtengren, 2010; Welander, Abrahamsson& Berglundh, 2008). Mekanik 

mukavemetin artmasından dolayı, implant dayanak materyali olarak 

alümina yerine zirkonyum dioksit seramiklerinin (zirkonya; ZrO2) 

kullanılması önerilmiştir. 

Alümina dayanaklar %99,5 saf alümina seramikten oluşmaktadır. Bu 

dayanaklar, daha beyazımsı zirkonya dayanaklara kıyasla belirli estetik 

avantajlar sağlar. Ek olarak, alümina seramiklerin hazırlanması daha 

kolaydır; bu, genellikle intraoral olarak yapılan kesin terkip sırasında 

zaman kazandırır (Hegenbarth, 2004; Tripodakis, Strub, Kappert, & 

Witkowski, 1995). Alümina dayanakların sunduğu problemler, 

radyografik inceleme sırasındaki radyopasensite ve kırılmalara karşı zayıf 

dirençlerini içerir (Cho, Dong, Jin, Oh, Lee & Lee, 2002). 

Zirkonya dayanakalara olan ilgi mekanik ve estetik özelliklerinden 

dolayı artmaktadır. Zirkonya kırılma yükünün alüminanınkinin iki 

katından fazla olduğunu gösteren çalışmaya karşın (Yildirim, Fischer, 

Marx & Edelhoff, 2003), zirkon dayanağın gücünün, döngüsel yükleme 

sonrasında azaldığı görülmüştür. Bu sonucu yazarlar yaşlanma sürecine 

bağlamışlardır (Nakamura, Kanno, Milleding, & Örtengren, 2010). 

 Bükülme 

mukavemeti 

Kırılma 

tokluğu 

Esneklik 

modülü 

Alumina seramik 400 MPa 5-6 MPa/m0.5 350 GPa 

İtriya (Y2O3) -

stabilize edilmiş 

tetragonal 

zirkonya seramik 

900-1400 

MPa 

10 MPa/m0.5      210 GPa 
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Zirkonya dayanakların mekanik mukavemeti, üretim yönteminden de 

etkilenebilir. Ayrıca, zirkonyum dayanaklar, elmas frez ve yüksek hızlı 

dental el aleti kullanılarak dental ünitte formu ayarlanabilir.    

Butz ve ark. (Butz, Heydecke, Okutan & Strub, 2005), çiğneme 

simülasyonu ve statik yükleme sonrası titanyum ile güçlendirilmiş ZrO2 

ve saf Al2O3 dayanaklarını   karşılaştırdıkları bir çalışmada sonucunda 

titanyum ile güçlendirilmiş ZrO2 dayanaklarının metal dayanaklara benzer 

performans gösterdiği ve bu nedenle anterior bölgedeki tek implantların 

restorasyonu için estetik bir alternatif olarak önerilebileceğini belirtmişler 

ve Al2O3'den yapılan tüm seramik dayanaklar daha az uygun özelliklere 

sahip olduğunu bildirmişlerdir. 

Att ve ark.larının (Att, Kurun, Gerds & Strub, 2006) yaptıkları bir 

çalışmada farklı dayanaklarda tek implant üzerinde zirkonyum dioksit 

seramik restorasyonlarda oluşan  kırılma direncini değerlendirmişler ve 

restoratif sistemin en zayıf bileşenini araştırmışlar. Bu çalışmanın 

sonuçları, test edilen implant destekli restorasyonların tamamının, ön 

bölgede uygulanan fizyolojik okluzal kuvvetlere dayanma potansiyeline 

sahip olduğunu göstermiştir. Al grubunun düşük kırılma direnci değerleri 

nedeniyle, zirkonya kron ve alümina dayanakların kombinasyonu klinik 

uygulamadan önce dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirtmişlerdir.  

Att ve ark. larının (Att, Kurun, Gerds, & Strub, 2006) yaptıkları bir 

başka çalışmada farklı implant dayanaklarda alümina all-seramik 

restorasyonlardan oluşan tek dişli implant destekli tam seramik 

restorasyonların kırılma direncini değerlendirmek ve restoratif sistemin en 

zayıf bileşenini tespit etmeye çalışmışlar ve çalışma sonucunda tüm test 

örnekleri simüle edilmiş oral koşullar kullanılarak yapay yaşlanma 

sürecinden sağ kaldığını, vida gevşemesi olmadığını belirtmişlerdir. 

Ortanca kırılma direnci, sırasıyla Titanyum (Ti), Alimüna(Al) ve 

Zirkonya(Zr)  grupları için 1454 N, 422.5 N ve 443.6 N bulmuşlar. Ti 

grubunun kırılma direnci ve Al ve Zr grupları arasındaki 

karşılaştırmalarında anlamlı farklılıklar varken, Al ve Zr gruplarının 

karşılaştırılması için test sonuçları anlamlı olmadığını belirtmişlerdir.  

 

Seramik Dayanakaların Biyolojik Uyumluluğu 

Dayanak materyalinin çeşidi, mukoza ve dayanak yüzeyi arasında 

oluşan ataçmanı etkilemektedir. Materyalin özelliğine bağlı olarak oluşan 

plak akümülasyonu ve bakteri adezyonu ile oluşan periodontal dokulardaki 

enflamasyon ve daha sonra gelişebilen kemik kaybı, implant çevresindeki 

dokuların sağlığını tehdit eden faktörlerdir.  

İmplantlar ve dişler çevresinde yumuşak doku bariyerinin boyutları benzer 

olmasına rağmen, bağ dokusu farklılık göstermektedir. Doğal dişlerde 

supraalveoler kompartmandaki bağ dokusu, sement yüzeyine oblik açıyla 
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bağlanan Sharpey lifleri ile karakterizedir. İmplant yüzeyinde ise sement 

olmadığı için, kollajen lifler periosttan çıkarak implant çevresindeki kemik 

sırtına bağlanmakta ve dayanağa hemen hemen paralel bir rota 

izlemektedirler. İmplant çevresinde gerçek bir bağ dokusu ataçmanı yani 

fiziksel bir bariyer olmaması nedeniyle, implant çevresindeki kemik oral 

kaviteden gelen mikrobiyal ataklara karşı doğal dişlere oranla daha 

korunmasızdır.  

Zirkon dayanakları veya implantları çevresindeki peri-implant 

yumuşak doku yanıtlarına ilişkin in-vivo çalışmalarda; Kohal ve ark 

(Kohal, Weng, Bächle & Strub, 2004), maymunlardaki zirkonya ve 

titanyum implantlarla temas halinde olan yumuşak ve sert dokuların 

koşullarını değerlendirmiş ve karşılaştırmıştır. Yazarlar kemik ve yumuşak 

dokuların zirkonya ve titanyumla bütünleştiği sonucuna varmıştır. Bu 

bulgu diğer araştırmacılar tarafından da doğrulanmıştır. (Welander, 

Abrahamsson& Berglundh, 2008) (Tetè, Mastrangelo, Bianchi, Zizzari & 

Scarano, 2009) Welander ve ark. (Welander, Abrahamsson & Berglundh, 

2008), köpeklerde titanyum, zirkonya ve altın-platin alaşımından yapılmış 

dayanakları karşılaştırmıştır. Titanyum ve zirkonyum dayanaklar etrafında 

oluşturulan yumuşak doku bariyeri, 2 ve 5' ay iyileşmenin ardından eşit ve 

stabil koşullar gösterdiğini belirtmişlerdir. Öte yandan, altın-platin 

dayanak bölgeleri, aynı dönemde bariyer epitelinin ve marjinal kemik 

seviyesinin apikal kaymasını göstermiştir.    

Zirkonya üzerine plak birikimi veya bakteriyel yapışma üzerine 

çalışmalarda, Rimondini vd. (2002), in vitro yttria-tetragonal zirkonya 

polikristalinin, toplam bakteri sayısı ve çubuklar gibi potansiyel olası 

patojenlerin varlığı açısından Ti'den daha az bakteri biriktirdiğini öne 

sürmüşlerdir. Nascimento vd. (2013), candida türlerinin toplam hücre 

sayısında ticari olarak saf titanyum ile işlenmiş saf titanyum arasında 

önemli bir fark bulmuşlardır. Lima ve ark. (2008) ve Al-Ahmad ve ark. 

(2010), Ti ve ZrO2 yüzeylerinin biyofilm bileşimi ve bakteri yapışması 

bakımından benzer biyolojik özellikler gösterdiğini bulmuşlardır. 

Titanyum ve farklı zirkonya yüzeylerinde (pürüzsüz ve pürüzlü) 

yetiştirilen insan dişeti fibroblastlarının bağlanma, büyüme şekli ve kalıtsal 

etkisi de incelenmiştir. İnsan dişeti fibroblastı, yivli zirkonya seramik ve 

saf titanyum yüzeylere eşdeğer biyolojik tepkiler göstermiştir (Pae, Lee, 

Kim, Kwon, & Woo, 2009). van Brakel ve arkadaşları (2012),histolojik 

veriler kullanılarak gözlendiği gibi, yumuşak dokuların insandaki zirkonya 

ve titanyum dayanaklara karşı sağlığını karşılaştırmıştır. Zirkonya 

dayanakları da yüksek düzeyde hassasiyet uyumu göstermiştir. (Akt. 

Vigolo, Fonzi, Majzoub & Cordioli 2006)  

Çalışma sonuçları, zirkonyum dayanakların titanyum dayanaklardan 

daha az plak tuttuğunu göstermiştir. Bu sonuç zirkonya dayanaklar, 
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titanyum ile karşılaştırıldığında plak tutulması için daha az çekici veya 

pürüzsüz bir malzeme yüzeyini temsil edebileceğini düşündürmektedir. 

Andersson ve Odén'e göre (1993) zirkonya daha stabil peri-implant 

yumuşak doku üretir ve bu nedenle daha az plak tutması sağlar. Malzeme 

özellikleri, yüzey pürüzlülüğü ve cam içeriği de titanyumdan daha az plak 

tutmasına izin verir. Zirkon dayanakların titanyum dayanaklara göre daha 

fazla biyouyumluluk göstermesi zirkon dayanaklara olan güveni daha da 

arttırmıştır. Biyouyumluluğu kötü malzemelerin diş eti cebinde ve kron diş 

eti sınırında gingival enflamasyonlara neden olması estetik görünümü 

kötüleştirecektir.  

Sonuç  

Seramik dayanakları özellikle zirkonya dayanakların titanyum 

dayanaklara kıyasla biyolojik ve estetik sonuçlar açısından anlamlı bir 

farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Zirkonya dayanakları implant destekli 

restorasyonlarda, özellikle estetik bölgede şu anda mevcut olan titanyum 

dayanaklara uygulanabilir bir alternatif olarak düşünülebilir. Zirkonya 

dayanaklarının uygun bir alternatif olarak kullanılabilmesi için daha uzun 

süreli klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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MİNEYE ve DENTİNE ADEZYON 

Sibel Ezgi BOSTANCIOĞLU* & Evşen TAMAM** 

 

Geçtiğimiz 45 yılda dental adeziv sistemlerde uygulama, bağlanma 

mekanizması ve etkinlik yönünden gelişmeler olmuştur. Bu durum, 

kompozit rezin,  seramik gibi materyallerdeki gelişmeler ve hastaların 

estetik beklentilerinin artması ile ilişkilidir. Tüm indirekt restorasyonlar 

adeziv gerektirir ya da gerektirmeye adaydır. Adezyon mekanizmaları, 

mine ve dentin gibi farklı diş dokularında farklı önlemler gerektirirken, 

restoratif materyallerde de canlı dokulardan farklı işlemler gerektirir. Bu 

derlemede farklı diş dokuları için adezyon olgusu değerlendirilecektir.  

 Adezyon; birbirinden farklı özellikteki iki materyalin sıkı bir şekilde 

bağlanmasını sağlayan kuvvettir. Kohezyondan farkı; kohezyonda bir 

madde içindeki benzer atom veya moleküller arasında çekim olmasıdır. 

 Adezyon için yüzeylerin temiz ve kuru olması ilk ön koşuldur. Bunun 

dışında bir adezivin bağlanabilmesini ıslanabilirlik, yüzey enerjisi, temas 

açısı, kritikyüzey enerjisi, visközite ve yüzey pürüzlülüğü etkiler. 

1- Islanabilirlik: Sıvının, katı yüzeyi arada aralık kalmaksızın 

kaplayabilmesidir. Adezivin visközitesi, yüzey düzensizlikleri ve 

kontaminasyon varlığı ıslanabilirliği etkiler. En önemli etken ise adeziv ve 

katı yapının yüzey enerjileridir. 

 

2- Yüzey Enerjisi: Katı veya sıvı maddelerin yapısındaki moleküller 

her yönde çekim kuvvetlerine maruz kalırlar ve bu çekim dinamik bir 

denge halini korur. Maddenin yüzeyinde ise bu denge bozulursa içe doğru 

bir çekim oluşur. Bu içe doğru kuvvete “yüzey enerjisi” denir. Sıvılarda bu 

durum “yüzey gerilimi” olarak adlandırılır. Diş üzerindeki tükürük, 

biofilm ve diğer organik debrisler substratın yüzey enerjisini düşürürler. 

 

3- Temas Açısı: Bir sıvı ve katı temas ettiğinde, ikisi arasında oluşan 

açıdır ve sıvının yüzey gerilimine, katının da yüzey enerjisine bağlıdır. 

Temas açısı 90⁰ ‘den daha küçük olduğunda, iyi ıslanabilirlik elde edilir. 

Mükemmel ıslanabilirlik varsa, temas açısı sıfırdır. 

 

4- Kritik Yüzey Enerjisi:  Yüzey gerilimi ve temas açısı kosinüs 

değerinin eşit olduğu noktaya “kritik yüzey enerjisi” denir. Yüzey gerilimi, 

katının kritik yüzey enerjisinden daha düşük olan her sıvı, katı yapının 
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yüzeyini ıslatabilir. Silikon polimerler, düşük yüzey enerjileri nedeniyle 

birçok yüzeye çok iyi tutunur (Örneğin; ölçü maddeleri). 

 

5- Visközite: Akışkanın, yüzey gerilimi altında deforme olmaya karşı 

gösterdiği dirençtir. Bir adezivin etkili olması için, katının yüzeyinde 

dağılabilmesi çok önemlidir. Çok yüksek visközite; sıvının yüzeyler 

üzerinden kolayca akmasını engeller ve pürüzlü bölgelere penetrasyona 

neden olur. 

 

6- Yüzey pürüzlülüğü:  Temas açısı, pürüzsüz bir yüzeyde ölçülür. 

Eğer ideal bir adezyon koşulu varsa, yüzeydeki pürüzler, bağlantıyı 

arttıracak bir avantaj sağlar (Van Noort,2013; O’Brien,2002; 

Anusavice,2013). 

 

Adeziv diş hekimliğinin gelişimi ile; 

 Daha iyi estetik 

 Diş dokularının korunması 

 Zayıflamış diş dokularının desteklenmesi 

 Marjinal sızıntının azalması 

 Pulpal hassasiyetin azalması 

 Tedavi ve/veya uygulama yöntemlerinde çeşitlilik imkanları 

sağlanmıştır. 

 

Dental adezivler; 

 Mineye ve dentine yüksek bağlanma dayanımı sağlamalıdır.  

 Hızlı ve uzun süreli bağlanma sağlamalıdır. 

 Bakteri girişini önlemelidir. 

 Kullanımı kolay ve güvenli olmalıdır (Van Noort,2013). 

Adezyon Mekanizmaları 

1- Mekanik Adezyon 

Mekanik kilitlenme şeklinde oluşan en basit adezyondur. Bu tip 

adezyon pitler, fissürler gibi yüzey düzensizlikleri varsa oluşur. İlk koşulu, 

sertleşmeden önce adezivin pitlere kolayca penetre olabilmesidir. Bu 

durum ıslanabilirlik ile kontrol edilir. Adeziv ve yüzey arasında moleküler 

çekime gerek yoktur. 

2- Fiziksel adezyon 

İki yüzey birbirine çok yaklaştığında, polar moleküller arasında dipol-

dipol etkileşimler boyunca sekonder çekim kuvvetleri oluşur. Bu tip 

adezyon hızlıdır (çünkü ekstra bir aktivasyon enerjisi gerektirmez) ve 

reversibldır. Primer kuvvetlerle bağlanma daha çok tercih edilir. 
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3- Kimyasal adezyon: 

Eğer bir molekül yüzeye tutunduktan sonra ayrışıyorsa ve oluşan 

ürünler de kendi spesifik bağlantısını yapıyorsa (iyonik veya kovalent 

bağlar yardımıyla) çok kuvvetli bağlanma elde edilir. Kimyasal adezyonda 

iki atom arasında elektron paylaşımı vardır. Dolayısıyla sıvı ve metal 

arasında bu tür bağlanma kolaylıkla oluşur (Van Noort,2013; 

O’Brien,2002). 

 Bağlanma Başarısızlıkları 

 Adeziv Başarısızlık: Adeziv ve bağlandığı maddenin 

(diş/restorasyon) arayüzünde meydana gelen kopmadır. 

 Koheziv Başarısızlık: Adeziv koptuğunda bağlandığı her yüzeyde 

(diş ve restorasyon) adeziv bulunmasıdır. 

 Karma Başarısızlık: Adeziv/koheziv başarısızlık modlarının aynı 

anda örnek yüzeylerin olmasıdır (Van Noort,2013). 

 

Diş Yüzeyine Bağlanmayi Etkileyen Faktörler 

Dişler arasındaki farklılık: Daimi dişler süt dişlerinden fazla 

bağlanma dayanımları gösterirler. Maksiller dişler mandibuler dişlerden 

daha az bağlanma dayanımı gösterirler. 

Florid: Florid oranı fazla dişler asitle pürüzlendirmeye daha dirençlidir 

ve bağlanma zorlaşır. 

Bozulmamış mine: Bağlanma zorlaşır. Fosforik asitle pürüzlendirme 

şarttır. 

Çürük benzeri lezyonlar: Bağlanma dayanımını azaltır.  

Hava abrazyonu: Alüminyum oksidin kullanıldığı 

mikropürüzlendirme tekniğidir. Ancak fosforik asit kadar etkin değildir. 

Lazerle pürüzlendirme: Er:YAG ile pürüzlendirme, fosforik asitten 

daha az etkindir. 

Nem ve kontaminasyonlar: Bağlanmayı güçleştirir. 

Klorheksidin: Bakteri kolonizasyonunu azaltır. Bağlanma dayanımına 

etkisi yoktur.  Asitlenmiş ya da primerlenmiş dentine uygulanması 

bağlantıyı azaltır. 

Bleaching: Karbamid peroksid kullanılmış dişlerde bağlanma düşüktür 

ancak sodyum askorbat kullanılarak bu durum geriye çevrilebilir (Eliades, 

2005).  
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Mineye Adezyon 

ine yüzeyine adezyon; ortodontik braket yerleştirilmesi, mine dokusu 

sınırları içinde preparasyon yapılarak veya preparasyon yapılmadan 

uygulanan restorasyonlar için önemlidir. Mine yüzeyine rezin kompozit 

bağlantılarındaki predominant mekanizma; mine prizmalarını çevreleyen 

alandaki makrotagların ve küçük çukurcuklara infiltre olan rezinin 

formasyonudur (Milia,2012). 

Mine Yapısı 

Mine, insan vücudunun en kalsifiye olmuş yapısıdır. Heterojenik 

yapının hacimce %86’sı inorganik madde, %14’ü organik madde ve sudur. 

Ağırlıkça %95’i inorganik, %1’i organik matrix, %3’ü sudur. Mineral 

yapı; kalsiyum fosfat ve  hidroksiapatittir  (HA). HA prizmalar şeklinde 

birarada bulunur ve organik matiksin içinde yer alır. Bu prizmalar, uzun 

silindirlere benzer (5µ çap) ve dişin uzun aksına dik bir şekilde yerleşim 

gösterirler.  Prizma aralarındaki boşuklar su ve organik materyalle doludur 

(Van Noort,2013; West,2014). 

Mine Smear Tabakası 

Kesilmiş mine yüzeyini kaplayarak prizmatik tabakayı örten ve su ile 

yıkamayla uzaklaştırılamayan, yaklaşık 10µ kalınlığındaki tabakadır 

(Bowen, 1984). Üzerinde rezin uygulandığında, rezin alttaki prizmatik 

tabaka yerine, diş yüzeyine zayıf bağlarla tutunan bu smear tabakasına 

tutunur.  

 Mine smear tabakası morfolojisi dentindekine benzer. Aralarındaki 

fark net şekilde belirlenememiştir. Transmisyon elektron mikroskobisi 

(TEM) görüntülerinde tek fark olarak; kesilmiş minede kırık apatit 

parçaları bulunmaktadır (Eliades,2005).   

Asitle Pürüzlendirme  

 Genel kabul olarak asitle pürüzlendirme, iki yolla adezyona destek 

sağlar; 

1- Yüzey pürüzlülüğünü arttırarak adezyon için daha fazla yüzey 

alanı sağlar.  

2-  Yüzey enerjisi artar, rezin ile mine arasındaki temas açısı azalır, 

ıslanabilirlik artar (Van Noort,2013). 

Minede Total Etch Yönteminin Uygulanması 

  Diş yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Rubber-dam ile izolasyon  şarttır. 

Diş yüzeyinden plak ve pelikıl; pomza-fırça-durulama yöntemiyle 

uzaklaştırılmalıdır (Van Noort,2013). Asit; yüzey kontaminasyonlarını, 

mine yüzeyindeki organik pelikılı, kesilmiş mine yüzeyindeki smear 
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tabakasını  ve yerleşik mineral kalıntılarını uzaklaştırarak yüzey enerjisini 

arttırır. Böylece bir adeziv tarafından minenin ıslanabilirliği artar 

(Sofan,2017). Düşük vizköziteli adezivler inter ve intraprizmatik tutunma 

sağlarken, yüksek vizköziteli adezivler sadece interprizmatik tutunma 

sağlamaktadır (Eliades,2005).  

 Silverstone’ un raporuna göre en retantif mine yüzeyi  %30-40 

konsantrasyonlu fosforik asitle pürüzlendirmeyle oluşur 

(Silverstone,1975). Kurutulmuş dişe uygulanacak asidin konsantrasyonu 

çok önemlidir. Çok yüksek konsantrasyondaki asitler etkin değildir. 

Kurutulmuş ve izole edilmiş diş yüzeyine asit solüsyonu pamuk peletle 

uygulanır (Van Noort,2013). 

Uzun yıllar önerilen, 15-30 saniye aralığında asit uygulanmasıydı. 

Çünkü uzun asit uygulama süresiyle daha derin pürüzlendirmeler elde 

edileceği düşünülüyordu.  Ancak son dönemdeki çalışmalar, 

pürüzlendirme paterninin rezin-mine bağlanma dayanımına fazla etkisi 

olmadığını, kısa süreli ortofosforik asit kullanımının da yeterli 

mikromekanik retansiyon sağlayan pürüzlü yüzeyler oluşturduğunu 

göstermiştir (Cardenas,2018; Kimmes,2010). %35’ lik ortofosforik asidin 

mineye uygulandığı bir çalışmada, 3 saniyelik uygulamanın da yeterli 

sonuçlar verdiği, 3-15 saniye arasındaki uygulamaların sonucunda 

makaslama bağlanma dayanımında belirgin fark bulunmadığı bildirilmiştir 

(Tsujimoto,2016). 

Fosforik asidin artan konsantrasyonuyla ideal pürüzlendirme paterni 

arasında zıt bir ilişki vardır. Çok yüksek konsantrasyondaki asit, düşük 

konsantrasyonlardakiler kadar iyi pürüzlendirme sağlamaz. Çünkü düşük 

pH, yan ürünlerle reaksiyon yoluyla, çözünme oranını yavaşlatarak 

solüsyonun hızla doygunluğa ulaşmasına neden olur (Van Noort,2013). 

 Asit dişe uygulandıktan sonra asla karıştırma-sürme işlemleri 

yapılmamalıdır. Aksi halde mine prizmaları kırılacaktır. Prizmalar 

kırıldığında tutunma için gereken yarık ve çatlaklar oluşmaz. Yüzey, asit 

uygulaması sonrası en az 20 sn basınçlı suyla yıkanmalıdır. Pamuk 

peletlerle ya da hava spreyiyle kurutma yapılmalıdır. Kurutulmuş mine 

yüzeyi mat beyaz görünümdedir. Kurutma ile yüzey hidroksil grupları 

uzaklaşır ve ıslanabilirlik artar. Rezin, tüm mikro boşluklara akar (Van 

Noort,2013). 

Minenin asitlenmesinin 3 tipi vardır:  

1. Tip 1: Mine prizmalarının merkezi uzaklaştırılır, perifer kısmı 

bozulmadan kalır. En sık görülen tip budur. 

2. Tip 2: Mine prizmalarının perifer kısmı uzaklaşır, merkezi 

bozulmadan kalır. 
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3. Tip 3: Prizma morfolojisiyle ilgili olmayan, diğer tiplere benzer 

alanlar oluşur (Rizvi,2015). 

 İşlem görmemiş minenin yüzey enerjisi adezivden düşüktür. 

Çünkü mine üzerindeki pelikılın yüzey enerjisi çok düşüktür (Van 

Noort,2013). 

 Asitle pürüzlendirme ile mine yüzeyi yaklaşık 10µm uzaklaştırılır, 

5-50µm derinliğinde pöröziteler oluşur (Sofan,2017).  Farklı görüşler olsa 

da, kompozit uygulaması öncesi, iyi pürüzlendirilmiş ve kurutulmuş 

mineye düşük vizköziteli bir rezin uygulaması tavsiye edilir. Bu amaçla 

bisfenol A glisidil metakrilat (Bis-GMA), üretan dimetakrilat (UDMA) ve 

visköziteyi azaltmak amacıyla trietilen glikol dimetakrilat (TEGDMA) 

içeren mine adezivleri [Örn. Heliobond (Örn: Ivoclar, ABD)]  ya da düşük 

visköziteli doldurucusuz  dentin adeziv rezinleri (sealer) kullanılır 

(Eliades, 2005). Bu rezin 30 µm derinliğe kadar infiltre olarak rezin 

taglarını oluşturur. Mine yüzeyinde oluşan mikropörözitelere kolayca 

aktıkları için mikromekanik kilitlenme için oldukça etkilidir. Bu ara 

bağlantı ajanının, direkt kompozite oranla mikro boşluklara daha derin 

tutunması, bağlanmayı güçlendirir (Van Noort,2013).  

 Asitle pürüzlendirilmiş mine yüzeyine infiltre olan hidrofilik rezin 

monomerler daha iyi inter ve intra kristalin formasyonu sağlarlar ve bu 

adezivlerle oluşan hibrit tabaka, adeziv uygulanmamış mine yüzeylerine 

göre aside daha dirençli yapı kazanırlar (Eliades,2005). 

Aşamalara dikkat edilirse mükemmel bir bağlanma elde edilir. Ancak 

yine de desimantasyon oluşabilir. Adeziv ve restoratif materyaller arasında 

koheziv kopmalar olabilir. Kopmanın modu (adeziv/ koheziv/ karma) çok 

iyi değerlendirilmeli ve ona göre çözüm aranmalıdır (Van Noort,2013). 

Minede Self Etch Yönteminin Uygulanması  

Total etch tekniğindeki nem kontrolünün ortadan kalkması avantajdır.  

Etch and rinse tekniği kadar başarılı bağlanmalar elde edilemese de, pit-

fissur sealent olarak kullanımda ve ortodontik braketlerin 

yapıştırılmasında yeterli sonuçlar sağlar. 

Kesilmiş minede self etch adezivlerin kullanımı sorunludur. Bu self 

etch adezivlerin yeterli asiditede olması gerekir. Bu sayede mine smear 

tabakasını geçerek prizmatik mine tabakasında bağlanmayı sağlayacak 

yeterli retansiyon alanları ve hibrit tabakayı oluşturması gerekmektedir. 

Hafif asiditeli self etch sistemler mine smear tabakasını tamamen 

kaldırmaz, ancak çözer ve az miktardaki mikropörözitelerle mine 

prizmalarına nüfuz eder. Orta ve güçlü asiditeli self etch sistemler 

kullanıldığında ise smear tabakasını tamamen çözülür ve oluşan 

mikropöröziteler daha fazladır (Eliades,2005; Yetkiner,2013). 



63 

Kesilmemiş minede minenin en üst tabakası aprizmatik tabakadır. Bu 

tabaka, apatit kristallerinin sıkı ve paralel sıralanması nedeniyle aside 

dirençlidir. Ayrıca pelikıl tabakası ve bakteri kolonizasyonu adezyonu 

engeller. Hafif asiditeli adezivler mine yüzeyinde minimal pürüzlendirme 

sağlar.  Çok ince bir hibrit tabaka oluşur ve bağlanma zayıftır. Orta asiditeli 

self etch sistemlerde, pürüzlenme ve hibrit tabaka oluşumu sınırlı 

görülmüştür. Güçlü asiditeli self etch sistemlerde pürüzlenme fosforik 

asitle kıyaslanabilir düzeydedir. Resin infiltrasyonu için yeterli pörözite ve 

hibrit tabaka oluşur (Kaaden,2002; Ibarra,2002; Shimada,2003; 

Pashley,1988). 

 

Dentine Adezyon 

Dentin Smear Tabakası 

Dentinin döner aletlerle ya da el aletleriyle kesilmesi sırasında oluşan 

debrisler diş yüzeyine çökelir. Diş yüzeyine yapışık 0.5- 5mµ  

kalınlığındaki debris tabakası dentin tübüllerini 1-10µm derinliğine kadar 

tıkayan smear tıkaçlarını oluşturur (Pashley,1988). Bu tıkaçlar kırılmış HA 

ve parçalı kollajenlerle devamlılık gösterir. Smear tabakası klinik 

koşullarda; tükrük, bakteri ve protein koagülasyonu da içerir. Kesilen doku 

ve kesildiği ortam, tabakanın içeriğini etkiler (çürük varlığı, tükrük miktarı 

vs). Smear tabakası dentinin geçirgenliğini %86 azaltan bir bariyerdir. 

Smear tabakası engelini aşmak ve diş yüzeyinde ideal mekanik ve 

kimyasal adezyonu ve bunun devamlılığını sağlayabilmek için uygun 

pürüzlendirme kritiktir (Sofan,2017). Smear tabakasının neden olduğu 

zayıf bağlanmanın üstesinden gelmenin 2 yolu vardır; 

1- Smear tabakasını çözmek 

2- Smear tabakasına penetrasyon sağlamak (Eliades,2005). 

Hibrit Tabaka 

Tüm adeziv sistemlerin ortak mekanizması hibrit tabaka oluşumuna 

dayanır. Bu; demineralizasyon, infiltrasyon ve polimerizasyonu içeren 

mikromekanik kilitlenme sağlayan bir süreçtir (Eliades,2005). Asit 

uygulanmasıyla açığa çıkan kollajen matriks içine, bir solvent içinde 

çözünmüş olan adeziv rezin komonomerleri infiltre olur. Bu tabakaya 

“hibit tabaka” denir. “Rezinle güçlendirilmiş tabaka” ve “rezin infiltre 

tabaka” olarak da adlandırılır (Swift,2002). Ardından rezin polimerize olur 

ve restorasyon ile dentini birbirine bağlar. Adeziv monomerin tamamı 

hibrit tabakaya bağlı kalamaz. Bir kısmı hibrit tabakanın üst kısmında, 

açığa çıkan kollajen fibriller arasından uzaklaşır. Bu tabaka nano sızıntının 

sebebidir (Pashley,2011). 
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Dentinin Yapısı 

Dentinin temel yapısı mineral, organik matriks ve sudur. Ağırlığının 

yaklaşık %70’i ve hacminin %45’i mineral, ağırlığının %20’si ve hacminin 

%33’ü organik matriks, geriye kalan kısmı ise sudur. İnorganik madde HA; 

organik madde ise kollajendir (Tjaderhane,2009). Dentin tübülleri 0.5-

0.9μm çapındadırlar. Mine-dentin birleşiminde yer alırlar. Pulpaya 

yaklaştıkça birleşirler ve boyutları 2-3 μm’a kadar genişler (Gupta,2014). 

Kollajen fibriller, dentin ve kemiklerin mineralizasyonu sırasında apatit 

kristallerinin tutunabilmeleri için, nanometre çapında boşluklar sağlarlar. 

Fibriller arası boşluklara apatit kristalleri yerleşmeden önce buralarda su 

vardır. Ancak mineralizasyon ile birlikte fibriller arasındaki su, mineraller 

ile yer değiştirir (Sofan,2017). 

Dentine bağlantı mineye göre zordur. Bunun temelde iki sebebi vardır: 

1- Dentinin heterojen yapısı; organik, inorganik maddeler ve su 

bulunması. 

2- Dentin ve pulpa basınçlarının farkı sebebiyle tübüllere doğru 

pompalanan sıvının, dentin yüzeyinin kurutulmasını imkansız hale 

getirmesi. 

Dentindeki lokal adezyonda rol oynayan diğer mikroyapısal elemanlar; 

 Dentin tübüllerinin yoğunluğu, ebatı ve uzunluğu 

 Smear tabakası 

 Dentin sklerozisi: abrazyon/ erozyon gibi durumlarda dentin 

sklerotik bir yapıdadır. 

Adezyon, dentin tübüllerinin sayısına ve yoğunluğuna 

(milimetrekarede 20,000-50,000 tübül) bağlı değişe nemlilikten etkilenir. 

Derin dentin adezivlerin yapışma gücü, arayüzde oluşan nemlilik 

nedeniyle yüzeyden daha düşüktür. Yeni dentin bonding ajanlarında 

hidrofilik monomerler nemli yüzeye de tutunabilmektedir (Rizvi,2015). 

Dentin Bonding Ajanları 

Hibrid tabaka oluşumunu anlamak için total etch ve self etch 

tekniklerinde kullanılan komponentleri bilmek gerekir. 

1) Yüzey şartlandırıcı 

2) Primer  

3) Adeziv rezin 

Yüzey Şartlandırıcı (Conditioner, Pürüzlendirici, Dağlayıcı Ajan): 

Amaç; smear tabakasını ve demineralize dentini uzaklaştırmaktır. 

Kollajen fibrilleri ortaya çıkarır ve dentin geçirgenliğini arttırır 

(Rizvi,2015). Mineyi ve dentini primere hazırlar (Sofan,2017).  
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 Normalde asitler serbestçe akabilen sıvılardır. Kullanım kolaylığı için 

küçük miktarlarda mikro doldurucular veya selüloz eklenerek akışkanlığı 

azaltılır (Milia,2012). 

Total-etch tekniğinde pürüzlendirme amacıyla sıklıkla %35-37’lik 

fosforik asit kullanılır. Oluşan mikropörözitelere rezinin infiltre olmasıyla 

rezin taglar oluşur ve mikromekanik retansiyon sağlanır (Swift,1995).  

Çok farklı içerikte yüzey şartlandırıcı mevcuttur [Örn: maleik asit, 

etilen diamin tetraasetik asit (EDTA), oksalik asit, fosforik asit, nitrik asit]. 

Dentin yüzeyine asit uygulanmasıyla HA asit-baz reaksiyonu oluşur ve HA 

çözünür, dentin tübülleri açılır ve demineralize bir dentin yüzeyi oluşur. 

Kuvvetli asitler daha çarpıcı etkiler sağlar [Örn; EDTA (orta asidik); 

parsiyel olarak tübüler açılma sağlar. Nitrik asit (güçlü asidik); dentin 

tübüllerini yaygın olarak açar] (Van Noort,2013). 

Bazı yüzey şartlandırıcılar gluteraldehit içerirler. Gluteraldehit, 

kollajen için çapraz bağlantı ajanıdır. Çapraz bağlantı ile daha güçlü bir 

dentin tabakası elde edilir. Fakat gluteraldehit depolanabilir ve o bölgede 

doku nekrozu yapabilir (Haas,2016). 

Primer (Coupling, Birleştirici, Bağlayıcı Ajan) : 

Hidrofilik dentin ve hidrofobik kompozit materyaller arasında bağlantı 

sağlayan bir adeziv (yapıştırıcı) rolü üstlenir. Primerler bir çözücü içinde 

çözünmüş halde bulunan bifonksiyonel monomerlerdir.  

Bir primerin genel formülü şöyledir: metakrilat grup – ara (spacer) grup 

– reaktif grup.  

Metakrikat grup: Kompozit rezinle kovalent bağ yapan bölümdür. 

Kompozitin rezin matriksi ile iyi bir polimerizasyon sağlayacak özellikte 

olmalıdır. 

 Ara (spacer) grup: Reaktif-metakrilat grupları arasında bağlantı 

sağlar. 

 Reaktif grup: Pozitif ve negatif yüklü moleküller arasında bağ 

oluşturur. Reaktif grup, dentinde kendi ile uyumlu polar moleküllerle bağ 

kurar. Reaktif grubun yapısı, bağlantının apatit ile mi, kollajenle mi ya da 

her ikisi ile mi olacağını belirler. 

 Hidroksi metil metakrilat (HEMA) en popüler reaktif gruptur. 

Demineralize dentine penetre olabilir ve kollajen ile bağlantı kurabilir 

(Van Noort,2013). HEMA gibi bifonksyonel gruplarda bir hidrofilik, bir 

hidrofobik uç bulunur. Hidrofilik uç ile dentine, hidrofobik (metakrilat) uç 

ile sonradan uygulanacak olan bonding ajanı içindeki hidrofobik rezine 

tutunarak dentin-rezin bağlantısını sağlar (Swift 2002). 
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 Primerin tamamen penetre olabilmesi ve demineralize kollajen 

tabakasını doygun hale getirebilmesi (ıslatması) çok önemlidir. Eğer bu 

durum elde edilemezse, arada ince bir tabaka demineralize dentin 

kalacaktır. Bu tabakaya rezinle bağlanamayacak ve zayıf bir ara bölge 

oluşturacaktır. Bunun önlemek için primeri birden fazla kez uygulamak ve 

penetrasyon için yeterli süre beklemek gerekir. Çözücünün buharlaşması 

nedeniyle, hava ile aşırı kurutmaktan kaçınılmalıdır. 

 Primer ajanların iyi ve derin bir şekilde penetre olabilmesi için, etanol 

ve aseton gibi çözücüler içinde çözünmüş halde bulunmaları gerekir. Bu 

çözücüler, ortamda mevcut suyu bulmak ve onunla yer değiştirmek 

konusunda çok etkilidir. Böylece bağlayıcı ajanı demineralize dentine 

taşımış olurlar (Van Noort,2013). 

Adeziv (Bonding Ajanı, Sealer, Örtücü Ajan):    

Pürüzlendirilmiş dentin ve rezin kompozit arasındaki ince tabakadır. 

Hidrofilik rezin primerler ile hidrofobik rezin kompozitler arasında 

bağlantı kurar (Sofan,2017). Primer ile “primerin metakrilat grupları” 

yoluyla bağlanır. Örn: HEMA bağlayıcı ajanın metakrilat sonu, adeziv ajan 

ile bağlanır. Hidroksireaktif grubu ise kollajenle bağlanır (Van 

Noort,2013). Uygun retansiyon ve tıkama için ideal sertleşme gereklidir. 

Adeziv ajanları Bis-GMA gibi hidrofobik rezin ve ıslanabilirliği arttırmak 

için HEMA gibi hidrofilik rezin içerir. Sonuçta dentin yüzeyini hidrofilik 

hale getirerek kompozit materyalin düzenlenmiş dentine adezyonunu 

kolaylaştırır. Çoğu bonding ajanı doldurucusuzdur. Doldurucu içeren 

rezinlerin stresleri dağıttığı görüşleri nedeniyle özel üretilmiş, primerin 

bazı doldurucu parçalarını içeren [Örn: OptiBond FL (Kerr,ABD)] 

bonding ajanları da vardır  (Swift,2002). Işıkla, kimyasal veya dual 

sertleşen rezinler mevcuttur.  

Bonding ajanı rezin taglarını oluşturur, dentin tübüllerini tıkar ve rezin 

kompozitlerin metakrilat gruplarına bağlanmasını sağlar (Rizvi,2015). 

Birçok bonding ajan komforokinon ve organik amin aktivatör içeren 

“ışıkla sertleşen” sistemlerdir. Ancak dual-cure sistemler de mevcuttur.  

Direkt olarak asitlenmiş dentine uygulanmaları rezin tag oluşturma 

bakımından yeterli olsa da, oluşan bağlantı zayıftır. Öncesinde primer 

uygulanması gerekir. 

Pürüzlendirmeden sonra bonding aşaması yapılmadığında postoperatif 

hassasiyet oluşur. Asit sonrası geçirgenliği artan dentinde hidrodinamik 

etkiler ve asitin pulpaya muhtemel geçişi ağrıya sebep olabilir. Bonding 

ajanlar dentini örterek hidrodinamik etkiyi önlerler. Ayrıca bonding ajanı 

flor, antimikrobiyal komponentler, gluteraldehit gibi hassasiyet gidericiler 

içerebilir. 
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Demineralize dentine uygulanan primer ve bonding ajanı ile hibrit 

tabaka oluşur. Rezin siman ya da kompozit, bu hibrit tabaka üzerine 

yerleştirilir (Van Noort,2013). 

Doldurcular: Dayanıklılığı ve akışkanlığı arttırmak için nanometre 

düzeyinde silika partikülleri katılabilir. 

Solvent: Adezivin taşıyıcısıdır. Aseton, etanol ve su içerir. Buharlaşır. 

İçeriğine göre buharlaşma oranı değişir. 

Diğer: Gluteraldehit, desensitizer, florid, antimikrobiyal ajanlar vb. 

(Sofan,2017). 

Dentinin Pürüzlendirilmesi 

Asitle pürüzlendirme ile mineral hacminin %50’si çözülür (smear 

tabakası ve yüzeysel HA uzaklaştırılır ve yıkama suyu oluşan boşluğu 

doldurur. HA iskelet yapısı ortadan kalkınca, yüzeysel kollajen yapı ortaya 

çıkar. Dentindeki %20 oranındaki su %70 oranına yükselir ve kollajen 

fibrillerle bağlanan demineralize olmamış dentini çevreler. Su, 

kollajenlerin büzülmesini önler. Suyla yıkamadan sonra dentin, mine ile 

aynı derecede hava ile kurutulmamalıdır. Aksi takdirde kollajen yapı 

büzülür, primer ve bond infiltrasyonu sağlanamaz. Etch and rinse 

adezivlerde, özellikle aseton içerikli adezivler kullanıldığında, nemli 

bağlanma (wet-bonding) tekniği izlenmelidir. Ancak, dentini kurutmadan 

mineyi kurutmak zor olabilir. Klinik olarak yapının ne kadar nemli ya da 

ne kadar kuru olduğunu bilmek kolay değildir.  De-Goes ve ark, pamuk 

pelet, tek kullanımlık fırça ya da peçete kağıdı ile nemlendirmenin 

sağlanmasını önermişlerdir. Aynı şekilde, aşırı nemlendirme de adezivin 

seyrelmesine bağlı olarak bağlantının zayıflamasına sebep olur. Son 

çalışmalar, etch and rinse tekniği dentine dikkatli şekilde uygulandığında 

dentin nemliliği ve solvent içeriğinin fazla önemli olmadığını 

bildirmişlerdir (Sezinando,2014).   

Mineralize dentine, adeziv reçine infiltre olamaz. İnfiltre olabilmesi 

için diş dokusu asitlenerek minerallerin uzaklaştırılması gereklidir. 

Adezivin kollajenler arası boşluklara yeteri kadar penetre olamaması 

sonucu, yıkımdan sorumlu enzimler (MMPs) aktif hale gelir. Adeziv 

sistemlerin kollajenler arası boşluklara daha iyi infiltre olması, kollajen 

yıkımının önlenmesi açısından çok önemli bir konudur (Tekçe,2014). 

Lazerle yapılan preparasyonlarda Nd:YAG ve Er:YAG lazerler 

kullanılmıştır ve smear tabakası gözlenmemiştir. Er:YAG ile yapılan 

preparasyonun SEM incelemesinde mikropatlamalara ve buharlaşmalara 

bağlı düzensiz yüzeyler görülmüştür. Ayrıca dentine zayıf bağlı erimiş 

denature kollajenlere rastlanmıştır. Ancak bağlanma değerleri ve 

mikrosızıntı sonuçları  kıyaslandığında, döner aletle yapılan 

preparasyonlara benzer sonuçlar elde edilmiştir (Van Noort,2013). 
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Önerilen pürüzlendirme süresi çalışmalara göre farklılık göstermekle 

birlikte 15-30 sn aralığındadır (Cardenas,2018; Kimmes,2010; 

Wang,2004; Kakar,2011). 

Dentin Bonding Sistemleri  

 Dentin bonding sistemleri sınıflamaları;  

1- Jenerasyonlarına, 

2- Uygulanma yöntemlerine, 

3- Uygulanan basamak sayısına, 

4- Pürüzlendirme paternlerine göre yapılabilir (Kakar,2011). 

Jenerayonlarına Göre 

1. Nesil Adezivler (1960)  

2. Nesil Adezivler (1970’lerin sonları) 

3. Nesil Adezivler (1980) 

4. Nesil Adezivler (1990’ların başı) 

5. Nesil Adezivler 

6. Nesil Adezivler (1990-2005 arası) 

7. Nesil Adezivler (2002’nin sonları) 

8. Nesil Adezivler 

Uygulama Yöntemlerine Göre 

1. Smear tabakasını modifiye eden; tek ve iki basamaklı kullanımı 

mevcuttur. Örnek: Tek basamaklı: Prime and Bond 2.1 (Dentsply, ABD),  

iki basamaklı: Optec Universal Bond  

2. Smear tabakasını tamamen ortadan kaldıran; 2 ve 3 aşamalı 

sistemler mevcuttur.  

3 aşamalıda pürüzlendirici, primer ve adeziv ayrı ayrı  uygulanır  (Multi 

bottle). Örn: All-Bond 2 (Bisco,ABD), Scotchbond multipurpose (3M 

ESPE, ABD)                     

2 aşamalıda pürüzlendirici, sonra primer ve adeziv kombinasyonu 

uygulanır (one bottle). Örn: OptiBond SOLO (Kerr,ABD) 

3. Smear tabakasını çözen; 2 basamaklıdır. İlk basamakta 

pürüzlendirici ve primer birlikte (self etch) uygulanır. Ikinci basamakta 

adeziv rezin uygulanır. Yıkama olmaması sayesinde hızlı uygulanır. 

Uygulama sonrası, total-etch yönteminden daha az hassasiyet görülür.  

Uygulanan Basamak Sayısına Göre  

1. Nesil     3      mineyi pürüzlendir, adeziv uygula 

2. Nesil     3     mineyi pürüzlendir, adeziv uygula 

3. Nesil     3      mineyi pürüzlendir, primer uygula 
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4. Nesil     2      mineyi ve dentini pürüzlendir, primer uygula 

5. Nesil    2 mineyi ve dentini pürüzlendir, adeziv uygula 

6. Nesil   1 ya da 2      self etch adeziv uygula 

7. Nesil   1 self etch adeziv uygula     

 

Pürüzlendirme Paternine Göre 

 TOTAL ETCH 

Bu adeziv sistemde ideal bağlanma sağlanır. Kimyasal bileşimleri ve 

uygulama yöntemlerine göre 2 faklı tipi vardır: 

1. 3 aşamalı (etch&rinse): 4. Kuşak adezivler bu sistemdir. Örnekler: 

All-Bond 2 (Bisco, ABD), multipurpose ScotchBond (3M ESPE, ABD).  

2. 2 aşamalı (one bottle): 5. Kuşak adezivler bu sistemdir. Örnekler: 

Prime and Bond NT (Dentsply, ABD), Single Bond (3M ESPE, ABD). 

Etch and Rinse Yöntemi 

Etch-and-rinse yöntemiyle sağlanan bağlantı altın standart olarak kabul 

edilmektedir. 3 aşamada uygulanır; ilki yüzey düzenleyicisinin 

uygulanmasıdır. Fosforik asit kullanımında minedeki smear tabakası 

uzaklaşır ve tipik olarak balpeteği şeklinde pöröziteler oluşur Peritübüler 

dentin demineralize olur ve tübüllerin yüzeyi boyunca kollajen ağı oluşur. 

HA’nın mineral fazı 5-8 µm kalınlığında uzaklaşır ve yüzeydeki 

kollajenler arasında neredeyse hiç HA kalmaz (Milia,2012). 

Dentin fazla kurutulursa inorganik desteğini kaybeden kollajen fibriller 

büzülür ve aralarına rezin penetre olamaz. Öte yandan, interfibriler alanda 

fazla su kalırsa bu alanlara primer ve bond akamayacak ve yapıda boşluklar 

kalacaktır. Bu durumların üstesinden gelebilmek için kuru bağlanma (dry 

bonding) ve nemli bağlanma(wet bonding) olmak üzere iki farklı bonding 

tekniği geliştirilmiştir.  

Kuru Bağlanma (dry bonding): Tamamen kurutulan diş yüzeyi, su 

içerikli primer ile yeniden nemlendirilir. Bu, büzülmüş kollajen ağının 

tekrar genişlemesini sağlar ve rezin monomerler, oluşan boşluklara akar. 

Su/etanol bazlı primerler kullanıldığında, kuru bağlanma yönteminin 

kullanılması da başarılı sonuç verir. 

Nemli Bağlanma (wet bonding): Pürüzlendirilmiş dentin yüzeyi 

tamamen kurutulmaz, nemli tutulur. Primerin, kollajen ağ içindeki su ile 

yer değiştirmesine dayanır. Aseton bazlı primer kullanıldığında nemli 

bağlanma zorunludur (Swift,2002).  
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 Yeniden nemlendirme için çeşitli malzemeler kullanılmıştır. Bunların 

arasında su; yüzeyi hızlı nemlendirmez. Daha iyi bir alternatif olarak 

Aqua-Prep (Bisco, ABD) ve Gluma Desensitizer (Heraeus Kulzer, 

Almanya) gibi HEMA içerikli malzemeler vardır (Rizvi,2015). 

Sadek ve diğerlerinin (2010) etanol içerikli primerler ile nemli 

bağlanma yöntemini uyguladıkları çalışmalarında; örneklerin 18 ay suda 

bekletme sonunda bağlanma değerleri sabit kalmıştır. Etanol wet bonding 

tekniğinin, rezinin kollajenler arası boşluklara daha iyi penetre olmasını 

sağlayarak (superior sealing) buralara su geçişini önlenmesi sonucu, 

indirekt olarak matriks metalloproteinaz enzimlerinin (MMP) 

aktivasyonunu bozduğunu ve bunun sonucunda bağlanma dayanım 

değerlerinde bir azalma meydana gelmediğini bildirmişlerdir (Tekçe, 

2014). 

Asit yıkanarak uzaklaştırılır.  Ardından aseton, etanol ve/veya su içinde 

bulunan primer ve bifonksiyonel rezin monomerler dentin üzerinde 

uygulanır.  Primer kollajen ağı ıslatır ve penetre olur, yüzey enerjisini ve 

ıslanabilirliğinin arttırır (Swift, 2002). Kollajenin hidrofilik doğası 

nedeniyle, bir kısmı daha hidrofilik (e.g. HEMA ya da TEGDMA) bir 

kısmı daha hidrofobik (e.g. Bis-GMA ya da UDMA) olan çeşitli monomer 

grupları ard arda ya da aynı anda kullanılır ve kollajenler arasında rezin 

tagları oluşur (Milia, 2012). Primer içindeki aseton etanol gibi uçucu 

çözücüler, kollajen fibrilleri arasındaki suyla yer değiştirir ve kapiller 

basınçla, bu alanlara düşük vizköziteli primer nüfuz eder (Rizvi, 2015) . 

Primerden sonra adeziv ajan dentine uygulanır. Hibrit tabakayı 

oluşturur. Bazı çalışmalarda, dentinin asitle pürüzlendirilmesinden sonra 

ve rezinin (bonding ajanı) uygulanmasından önce kollajenin sodyum 

hipoklorit ya da kollajenazlarla uzaklaştırılmasının başarıyı arttırdığına 

değinilmiştir (Swift, 2002). Adeziv ajanının polimerizasyonundan sonra 

mine yüzeyinde sürekli bağlantı gösteren mikromekanik kilitlenme 

sağlanır (Milia, 2012).  

Adeziv sistemlerin kollajenler arası boşluklara daha iyi penetrasyonunu 

sağlamak amacıyla geliştirilen çeşitli yöntemler vardır; 

 Hidrofobik örtücü uygulanması  

 Adezivin iki tabaka olarak uygulanması  

 Adezivin uygulama süresinin uzatılması 

 Polimerizasyon süresinin uzatılması 

 Çözücü buharlaştırma süresinin uzatılması 

 “Suyla nemli bağlanma” tekniği yerine “etanol ile nemli 

bağlanma” tekniğinin uygulanması bunlardan bazılarıdır (Tekçe, 2014). 

 Uygulamanın basitleştirilmesi amacıyla “tek şişe (one bottle)” olarak 

adlandırılan sistem geliştirilmiştir. Tek şişe adeziv sistemlerde asitleme 
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aşaması vardır. Primer ve adeziv ajan tek şişede birleştirilmiştir (Swift, 

2002). Bu sistemlerdeki hedef, hibrit tabakası oluşumu ve dentin 

tübüllerinin örtümünün aynı anda yapılmasıdır. Bu sistemlerde başarı için 

primer ve adeziv ajan kompleksi birkaç sefer uygulanır. 

 Tek şişe sistemlerin faydaları: 

 - Hekim için daha az karışıktır. 

 - Asit ayrı olduğu için şişe karıştırma ihtimali düşüktür (genelde 

primer ve adeziv karıştırılır). 

Etch and rinse yöntemini avantajları: 

 Yüzeydeki kontaminasyonları ve smear tabakasını tamamen 

uzaklaştırır. 

 Rezinlerin polimerizasyona engel olmaz. 

 Dentin tübüllerini açar, rezin taglarının oluşmasını sağlar. 

 

Etch and rinse yönteminin dezavantajları: 

 SEM VE TEM içeren çalışmalara göre; etch-and-rinse ile elde 

edilen hibrit tabakalara, kurutma esnasında kollajenin büzülmesi nedeniyle 

rezin iyi akamayabilir (Milia, 2012).  

 Asitle pürüzlendirme sonrası hassasiyet sıklıkla görülmektedir. 

Pürüzlendirmeden sonra çok iyi tıkama yapılması gerekir ancak bu, klinik 

koşullarda her zaman mümkün olmaz. Kompozitin polimerizasyon 

büzülmesiyle de bu hassasiyet artar (Swift, 2002). 

 Aşama ve komponent çokluğu karışıklığa ve hatalara sebep olabilir. 

 

SELF ETCH 

Self etch bonding sistemler, etch and rinse sistemlerin 

olumsuzluklarının çözümü için sunulmuştur. Self etch adeziv 

sistemlerinde fonksiyonel monomerler, diş yüzeyini pürüzlendirmek, 

monomer tutunumunu arttırmak, adeziv ve diş yüzeyi arasındaki kimyasal 

ilişkiyi sağlamak amacıyla kullanılır. Self etch adezivlerle asidik 

fonksiyonel monomerin demineralizasyon sağlaması ve diş yüzeyine 

infiltrasyonu nedeniyle, demineralizasyon ve rezin infiltrasyonu neredeyse 

eşzamanlı ve eşit derinliklerde sağlanır. Bu durumun bir diğer avantajı, 

klinik zamanın kısalmasıdır (Van Meerbeeek, 2011).  

Smear tabakası ve mineral faz yüzeyden uzaklaştırılmaz ama asidik 

monomer, smear tabakasındaki pörözitelere ve dentinin yüzeysel 

tabakasına penetrasyon sağlar. Bu, monomerin hem HA mineral fazıyla 

hem de dokunun kollajen fazıyla etkileşimini kolaylaştırır (Pashley, 2002). 

Ayrıca smear tabakası ve smear tıkaçlarının hibrit tabakayla birleşmesi 

sonucu post-operatif hassasiyet azalmaktadır (Milia, 2012). 
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Self etch adezivlerde fonksiyonel monomer olarak sıklıkla fosfat 

monomerleri kullanılır [Örn. 10-metakriloksidesil dihidrojen fosfat (MDP) 

ve 2-metakriloksietil fenil hidrojen fosfat (Phenyl-P)]. Tüm monomerler 

self etch primerlerde ve adeziv ajanlarında rezin difüzyonunu ve 

adezyonunu arttırmak için kullanılır (Van Meerbeeek, 2011). 

Self etch sistemlerin avantajları; . 

• Teknik hassasiyet, konvansiyonel yönteme ve tek şişe sisteme göre 

daha azdır. 

• Demineralizasyon ve infiltrasyon aşamaları aynı andadır.  

• Su ile yıkama aşaması olmadığından aşırı kurutulma riskinden 

doğacak sorunlar ortadan kalkar. 

En büyük dezavantajı ise; minede ideal pürüzlendirmeyi 

sağlayamamasıdır. Dentin mükemmel bir tampondur, dolayısıyla self etch 

primerlerin asiditesi hızla düşer ve polimerizasyondan sonra nötrlenir 

(Tyas, 2004).  

Self etch sistemlerde suda çözünmüş fosforik asit veya karboksilik 

gruplarıyla bağlanmış halde ester monomer bulunur (Van Noort, 2013). 

Pürüzlendirme düzeyine göre güçlü, orta ve ılımlı ve çok ılımlı asiditede 

self etch adezivler vardır (Tyas, 2004). 

Asidik primerin uygulanmasından sonra ikinci aşamada doldurucusuz 

rezin (sealer) uygulanır.  

Tek şişe (One-bottle ya da ‘All-in-one’) Sistem 

İçlerinde en basit uygulama bu sistemdedir. Tüm komponentler tek 

şişede birleştirilmiştir. Demineralizasyon için self etch sisteminde 

kullanılan maddeler kullanılmış ve adeziv ajanla birleştirilmiştir. Bu 

sistemde mine de, dentin de fosforik asitle olduğu kadar iyi 

pürüzlendirilemez. Bağlanma mekanizması hibrit tabakaya dayanır. 

Dentinin demineralizasyonuyla açığa çıkan kollajen fibrillerinin 

çevresinde mikromekanik kilitlenme sağlanır. Kilitlenme; primer ve 

adezivin içerisindeki rezinin difüzyonu ile sağlanır. Hibrit tabakada; rezin 

gömülü tabaka ve rezin-dentin interdifüzyon alanı oluşur [Örn: Prompt-L 

POP (3M ESPE, ABD)]. Genelde mine için önerilir, dentinde daha zayıf 

bağlanır. Hassasiyet tedavisinde de kullanılır (Van Noort, 2013). 

Self Adeziv Sistemler 

Adeziv simanlar ile geleneksel simanların avantajlarının birleştirildiği 

“self adeziv simanlar” 2002 yılında piyasaya çıkmıştır (Weiser, 2015). 

Adezyon; mikromekanik retansiyon ve asidik monomerlerle hidroksiapatit 

arasındaki kimyasal etkileşimlerle sağlanır. Temel reaksiyon; radikallerin 

polimerizasyonudur (Radovic, 2008). Fosforik asit grubu içeren 

metakrilakt grupları hidrolize olur ve hidrojen bağları ile HA‘ya bağlanır. 

Başlangıçta oluşan bileşke fazlaca hidrofiliktir ve düşük pH’lıdır, zamanla 
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nötralize olur (Weiser, 2015). Nötralizasyon reaksiyonlarında açığa çıkan 

su, diş yüzeyine adaptasyonu ve iyon salımını kolaylaştırır. Reaksiyon 

sonunda hidrofobik matriks oluşur. Self adeziv simanlar kimyasal ve ışıkla 

sertleşirler. Kimyasal polimerizasyon yavaştır. Asit-baz reaksiyonu ve 

nötralizasyon yarışı nedeniyle zordur. Işıkla sertleşmede, serbest radikal 

formasyonu ve zincirin büyümesi hızlıdır. Sertleşme reaksiyonun derinliği, 

kimyasal sertleşme ile sağlanandan daha fazladır (Zorzin, 2014).  

Self adeziv simanlar diş yüzeyinde herhangi bir yüzey işlemi 

gerektirmezler. Siman karıştırılır ve uygulanır. Smear tabakası 

uzaklaştırılmaz, dolayısıyla uygulama sonrası hassasiyet görülmez. Nem 

tolersı vardır ve cam iyonomer simanlarla kıyaslanablir düzeyde florid 

salarlar. Uygulamanın basitliği nedeniyle hata oranı düşer. 

Multifonksiyonel monomerler, fosforik asitle eş zamanlı olarak mineye ve 

dentine nüfuz eder (Radovic, 2008). 

Self adeziv simanların düşük asiditesi nedeniyle minenin 

demineralizasyonu ve pürüzlenme modeli uygun bağlanma için yetersizdir 

(Weiser, 2015). Yine de cam iyonomer simandan daha güçlü bağlanma 

sağlanır. Uygulama öncesi asitle pürüzlendirme işlemi, mineye 

bağlanmayı olumlu etkilerken, dentine bağlanmayı olumsuz etkiler. Bu 

durum, self adeziv simanların kollajen fibriller arasına yerleşme özelliği 

olmadığı bilgisini destekler (De Munck, 2004). 

Tüm self adeziv simanlar radyoopaktır. Metal, seramik, kompozit, rezin 

esaslı inlay, onlay, köprü, kron restorasyonları, post (döküm, vidalı, fiber) 

simantasyonlarında kullanılabilirler.  Işıkla sertleştme, kimyasal 

sertleşmeden daha güçlü bağlanma sağlar (Radovic, 2008). 

Bazı yazarlar, farklı pH değerlerindeki self adezivlerin diş dokularına 

bağlanmalarını kıyasladıklarında; self adeziv simanlardaki düşük pH 

değerlerinin mineye bağlanmayı arttırdığını ancak dentine bağlanmanın 

hala kıyaslanabilir düzeyde olmadığını bildirmişlerdir. 

Çinko fosfat siman ile self adeziv siman olan Rely-X Unicem (3M 

ESPE, ABD)’ in dentine bağlantısının karşılaştırıldığı bir çalışmada benzer 

sonuçlar bulunmuştur (Weiser, 2015).  

Piwowarczyk ve diğerlerinin (2012) çalışmasında polikarboksilat 

siman ile Rely-X Unicem (3M ESPE), ABD karşılaştırılmış, Rely-X 

Unicem (3M ESPE, ABD) uygulaması sonrası daha az gingival 

inflamasyon kaydedilmiştir. Bunun nedeni, self adeziv siman içerisindeki 

çapraz bağlayıcılar nedeniyle mikroorganizma tutunmasının ve yıkıcı 

enzimlerin inhibe olması ya da simanın daha az çözünmesi nedeniyle 

mikroorganizma birikiminin daha az olması olabilir.   

Saad ve diğerlerinin (2010) çalışmasında self adeziv Rely-X Unicem 

(3M ESPE, ABD) ve Breeze (Synca, Kanada) ile total etch tekniğiyle 
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uygulanan Rely-X ARC (3M ESPE, ABD)  kullanımında 12 aylık takip 

sonrası, ilk grupta daha az hassasiyet oluşmuştur.  

Behr ve diğerleri (2004) Rely-X Unicem (3M ESPE, ABD)’in, dentinde 

herhangi bir ön işlem yapılmadan uygun kenar uyumunu sağladığını 

bildirmişlerdir. Tüm sonuçlar mükemmel %90 uyum göstermiştir.   

Behr ve diğerleri (2003) Rely-X Unicem (3M ESPE, ABD) ile çinko 

fosfat siman uygulaması sonrası değerlendirmelerinde Rely-X Unicem 

(3M ESPE, ABD) kullanılan vakalarda daha yüksek plak skoru, kanama 

skoru ve ataçman kaybı bildirmişleridir. Ancak bu fark çok belirgin 

değildir. Rezin yüzeyine bakteri kolonizasyonunun daha fazla olması ve 

rezinin çinko fosfat kadar kolay uzaklaştırılamaması bunların sebebi 

olabilir.  

SONUÇ 

Adeziv sistemlerin temel mekanizması; sert dokuların uzaklaşması ve 

oluşan boşluğa rezinin yerleşmesidir. Bağlanma, mine ve dentin 

dokusunda farklılıklar gösterir ve dentinde daha zordur. Her iki dokuya da 

ideal bağlanma total etch sistemleriyle sağlanır. Self etch sistemler de 

başarılı sonuçlar vermektedir. Hekim, kullanılacak sistemi ve materyali iyi 

tanımalıdır. Her iki sistemde de doğru endikasyon, uygun materyal seçimi 

ve doğru uygulama yöntemi önemlidir. 
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İNME SONRASI HASTALARIN REHABİLİTASYON 

SÜRECİNDE UYKUNUN ROLÜ 

The Role of The Seep in The Stroke Rehabilitation 

İlknur DOLU 

 

Giriş 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) inmeyi “beyin fonksiyonlarının odaksal 

veya geniş çaplı bozulması neticesinde klinik belirtilerin hızla gelişmesi, 

bu belirtilerin 24 saat veya daha uzun süreli devam etmesi veya ölüme yol 

açması ve damarsal kaynak dışında belirgin herhangi bir sebebinin 

olmaması” olarak tanımlamaktadır (WHO, 2006). Beyin fonksiyonlarının 

devamlılığı için gerekli olan kanın beyinde dolaşması sırasında tıkanma, 

pıhtılaşma, damar çeperinin daralması veya yırtılmasından dolayı beyinin 

enerji kaynağını kaybetmesi dokularda hasara yol açarak inmeye sebep 

olur (National Stroke Association, 2018). İnme, kalp krizinin benzerinin 

beyinde gerçekleşmesi olarak da düşünülebilir. 

Dünya genelinde yılda 15 milyon kişide inme gerçekleşmekte ve 

bunlardan 5 milyonu kalıcı süreyle engelli olmakla birlikte ailesi ve toplum 

için de sosyal ve ekonomik olarak yük oluşturmaktadır. Serebrovasküler 

hastalıklar, iskemik kalp hastalığından sonra ölüme sebep olan hastalıklar 

arasında ikinci sıradadır (WHO, 2006). Birçok gelişmiş ülkede büyük 

oranda yüksek kan basıncının daha iyi kontrol edilebilmesi ve sigara içme 

oranlarının düşürülmesine bağlı olarak inme insidansı düşmesine rağmen, 

salt inme sayısı toplumun yaşlanmasına bağlı olarak artmaya devam 

etmektedir (WHO, 2018). Ülke nüfusumuz hızla yaşlanmaktadır. Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2016 yılında %8,3 olan yaşlı 

bireylerin toplam nüfusa oranının, 2075 yılına gelindiğinde %24,7 olacağı 

öngörülmektedir (TÜİK, 2013). Buna bağlı olarak inme vakalarında da 

önümüzdeki yıllarda artış olacağı öngörülmektedir. İnme kaynaklı 

ölümlerin artması ve Hastalık-Yaralanma Nedeniyle Erken Ölüm 

Yüzünden Yitirilen Yaşam Yılları (DALYs) kaybı, özellikle orta gelir 

grubu ülkelerde ele alınan öncelikli konular arasındadır (Mukherjee ve 

Patil, 2011). Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2013 yılında 

inme görülme sıklığı yaklaşık %2 olmakla birlikte 2008-2013 yılları 

arasında toplamda 1,9 milyon kişiye inme tanısı konulmuştur (Özturk ve 

ark., 2015; Hacettepe Üniversitesi, 2017). Yine 2017 yılında toplamda 

40.000 kişinin inme nedeniyle öldüğü TÜİK tarafından açıklanmış (SAFE, 

2018) ve DSÖ verilerine göre, ülkemizde toplam ölüm nedenlerinin 
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%11’inin inmeden kaynaklı olduğu görülmüştür 

(WORLDHEALTHRANKINGS, 2017). 

İnme gerçekleştikten sonra ilk yılda %13-14, ilerleyen yıllarda %6 

oranında tekrarlama olasılığı (Marquez-Romero ve ark., 2014; Bassetti, 

2005) inme sonrası dönemin önemini vurgulamak açısından önemli bir 

göstergedir. İnmenin önlenmesi için önlem alınmasının yanı sıra inmenin 

gerçekleşmesi durumunda bu bireylere rehabilitasyon imkanlarının 

sağlanması da, inme kaynaklı ölüm oranlarını düşürmede büyük önem arz 

etmektedir. İnme kaynaklı hastalık ve ölüm oranlarının düşürülmesi ve 

toplumda inme sonrası rehabilitasyonla ilgili farkındalığın artırılması, 

Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı (2015-

2020)’nın da amaçları arasındadır (T.C.Sağlık Bakanlığı, 2015). Yanı sıra 

bulaşıcı olmayan hastalıkları önleme ve kontrol programlarının 

güçlendirilmesi kapsamında ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı 

(2013-2017) (T.C.Sağlık Bakanlığı, 2012) ve T.C. Kalkınma Bakanlığı 10. 

Kalkınma Planında da yer almaktadır (T.C.Kalkınma Bakanlığı, 2013). 

Yine, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşlı sağlığı ile ilgili 

yayımlanan rehberlerde de inme yönetimine ayrıca yer verilmektedir 

(T.C.Sağlık Bakanlığı, 2010; T.C.Sağlık Bakanlığı, 2011). Ancak halen 

toplumun inme konusunda bilgi seviyesi ile inme tedavisi, birincil ve 

ikincil korunmaya yönelik farkındalığı yeterli düzeyde değildir. Ayrıca 

ülkemizde yeterli seviyede iyi organize edilmiş inme merkezleri, nöro-

rehabilitasyon merkezleri, inme rehabilitasyonunda kalifiye sağlık 

personeli de sınırlı sayıda olmasının yanı sıra bunların bölgesel ve nüfusa 

orantılı dağılımı da yetersizdir (SAFE, 2018; İnce ve Necioğlu, 2016). Bu 

makalede, inme sonrası rehabilitasyon sürecinde uykunun rolü tartışılmış, 

bu dönemde hizmet veren sağlık personeline konu ile ilgili bilgi sağlamak 

ve ilgili literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

İnme sonrası uyku 

Yapılan çalışmalar inme ile uyku arasında önemli kanıtlar ortaya 

koymaktadır. Örneğin inmenin sabah saatlerinde gerçekleşme olasılığı, 

akşam saatlerindekine göre daha yüksektir. Yine, özellikle serebral iskemi 

sabah uyandıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde ve genellikle saat 8 ila 10 

arasında gerçekleşmektedir. Bunların sebebinin büyük oranda uyku apnesi 

sendromu ve yüksek kan basıncı olduğu öngörülmektedir. Sirkadiyen 

ritimdeki değişimler ve/veya horlama da yine inme riskini 

artırabilmektedir (Autret ve ark., 2001). 

İnmenin tekrarlanma olasılığının bir yıl içerisinde daha yüksek oranda 

olmak birlikte ilerleyen yıllarda da devam etmesi, ilk seferinde ve 

tekrarlayan süreçte inme gelişimine sebep olan risk faktörlerinin iyi 

anlaşılmasının ve yönetilmesinin gereğini ortaya koymaktadır. İnme 

gelişimine sebep olan uyku bozuklukları, inme sonrası akut ve kronik her 
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iki fazda da en fazla tanımlanan risk faktörü olarak karşımıza çıkmaya 

devam etmektedir (Marquez-Romero ve ark., 2014; Bassetti, 2005). İnme 

ile ilgili tedavi ve rehabilitasyon sürecinde uykuya ilişkin problemler, inme 

sonrası uyku bozukluklarının sık görülmesi nedeniyle taranmalıdır. Yine, 

inme tedavi sürecini yönetmek için uykunun önemi ve uykunun inme 

üzerine etkisini kapsayacak yeni stratejilerin geliştirilmesi de ayrıca önem 

arz etmektedir (Wallace ve ark., 2012).  

Yukarıda da ifade edildiği üzere uyku bozuklukları inme riskini 

artırmakla birlikte (Dip ve ark., 2012; Wallace ve ark., 2012), inmenin 

meydana gelmesi sonrasında da, önemli bir konu olarak yeniden ortaya 

çıkmaktadır (Wallace ve ark., 2012; Dus ve ark., 2017). Bütün inme tipleri 

için kaçınılmaz bir sonuç olan uyku- uyanıklık döngüsü yapısındaki 

bozulma (Marquez-Romero ve ark., 2014) ve uyku bozuklukları beynin 

etkilenen bölgesine göre farklılık gösterir. Örneklendirmek gerekirse, 

inmenin gerçekleşmesinin hemen ardından özellikle uyku ile ilişkili 

solunum bozuklukları ve obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) oldukça 

sık görülmekte ve ilerleyen yıllarda yüksek oranda ölüme sebebiyet 

vermektedir (Johnson ve Johnson, 2010; Autret ve ark., 2001; Ferre ve 

ark., 2013). Yine bilateral veya sol talamik inme sonrasında uykusuzluk 

(Autret ve ark., 2001; Ferre ve ark., 2013), uyku etkinliğinde azalma ve 

uykuya dalma sonrası uyanma sıklığında artma (Gottseling ve ark., 2002) 

sık karşılaşılan uyku problemleri arasındadır. Bilateral paramedian talamik 

inmeden sonra ise gündüz aşırı uykululuk hali oldukça yaygındır (Autret 

ve ark., 2001; Ferre ve ark., 2013; Luigetti ve ark., 2011). Paramedyan 

talamik inmenin sağ tarafta olması, sol veya bilateral olmasına göre daha 

iyidir. Sağ taraftaki inme sonrası görülen gündüz aşırı uykululuk, inme 

sonrası 12 ay içerisinde ciddi oranda düzelir (Hermann ve ark., 2008). İlk 

akut hemisferik inme durumunda ise pontine ensefalomalazisi sonrası 

hastalarda, uykuya başladıktan sonra daha sık uyanma, uyku etkinliğinde 

azalma, (Urakami, 2009; Müller ve ark., 2002; Poryazova ve ark., 2015), 

REM uyku davranış bozukluğu (RSBD) ve REM uykusunda azalma (beyin 

sapı lezyonları olanlar hariç) tipik karşılaşılan uyku bozukluklarıdır 

(Landau ve ark., 2005; Reynolds ve Roy, 2011). Genel olarak inme sonrası 

akut fazda, nöral dokulardaki hasar ve sonrasında ortaya çıkan ödem 

nedeniyle normal uyku yapısında ciddi değişim meydana gelir (Marquez-

Romero ve ark., 2014). Bu değişimler dışında depresyon, kullanılan ilaçlar, 

ağrı, anksiyete, hafıza ve ruh halinde görülen bozulmalar ve bulimia gibi 

inme ile ilişkili diğer komplikasyonlar da uyku bozukluklarının 

yaşanmasına neden olan diğer nedenler arasında sayılabilir (Dus ve ark., 

2017; Autret ve ark., 2001; Baglioni ve ark., 2016).  

Sınırlı olmakla birlikte inme sonrası uyku bozukluklarının 

tanımlanmasında nitel veya subjektif ölçümlerin kullanıldığı çalışma 

sonuçları da mevcuttur (Theadom ve ark., 2016). Bakken ve ark. 
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(2011)’nın yaşlı bireylerde inme sonrası akut fazda yaptıkları çalışmaya 

göre, ortalama toplam uyku süresinin normal aralıkta (426 dakika) 

olmasının yanı sıra, uykusuzluk veya gündüz aşırı uykululuk gibi uykuda 

büyük değişimlerin olduğu görülmüştür. İnme geçiren hastaların yarısı 

gece boyunca normal uyku uyumakta, ancak kendi cinsiyetlerindeki 

yaşıtlarına göre uykuya daldıktan sonra daha sık uyanmaktadırlar. Yine, 

hastanede uyuyanların uykuya daldıktan sonra uyanık kalma süreleri, 

evdekilere göre daha uzun bulunmuş ve akut fazdaki hastaların daha düşük 

uyku kalitesine (cut-off skoru >5’in üzerinin kötü uyku kalitesi olarak 

tanımlandığı Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) global skoru 6.9’dur) 

sahip oldukları görülmüştür (Bakken ve ark., 2011). İnme sonrası akut faz 

ve 6 ay sonrası dönemdeki uykuyu karşılaştıran çalışmalara göre ise PUKİ 

ile değerlendirilen uyku kalitesi 6 ay sonraki dönemde, akut faza göre 

düzelme olduğu görülmüş ancak iki ölçüm arasındaki bu farkın (global 

PUKİ skoru) istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. 

Uykunun objektif parametrelerine göre, uykuya dalma sonrası uyanma 

sayısı 6 altıncı ayda, akut faza göre daha düşük, toplam uyku süresi ve uyku 

etkinliği daha yüksektir (Bakken ve ark., 2014; Bakken ve ark., 2012). 

Sterr ve ark. (2008)’in çalışmasına göre ise, inme sonrası kronik fazdaki 

bireylerin PUKİ global skorunun 5.6 ve gün içindeki uyku sürelerinin daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Bireylerin yaklaşık yarısı uykuya dalmada 30 

dakikadan fazla süre harcamasının yanı sıra %40’ı kötü uyku etkinliğine 

(<%85) sahiptir (Bliwise ve ark., 2002; Sterr ve ark., 2008). Diğer yandan 

uykunun subjektif değerlendirmesinin yanı sıra polisomnografik 

değerlendirme sonuçlarına göre de inme sonrası hastaların uyku etkinliği 

kontrol grubuna göre düşmekte, uykuya daldıktan sonra daha sık uyanma 

eğilimi görünmekte, uykunun birinci aşaması daha uzun, ikinci aşaması 

daha kısa sürmekte ve yavaş dalga uykusu oranı düşmektedir (Baglioni ve 

ark., 2016).  

Rehabilitasyon sürecinde uyku 

Yukarıda yer verilen bu çalışma raporları değerlendirildiğinde, uyku 

problemleri inme sonrası akut ve kronik her iki dönemde etkili bir 

rehabilitasyon hizmetinin sunulması ve inmenin tekrarlanma olasılığının 

düşürülmesi bağlamında, sağlık personelleri tarafından dikkatle ele 

alınması gereken bir konudur. İnme sonrası hastanın iyileşme sürecinde 

uyku ile ilişkili solunum bozuklukları, uykusuzluk, gündüz aşırı 

uykululuk, gece terörü, sirkadiyen ritim bozuklukları, uykuda periyodik 

hareket bozukluğu gibi uyku bozuklukları ile birlikte bireyin nörolojik ve 

psikiyatrik fonksiyonları da önemli rol oynar (Ferre ve ark., 2013; 

Marquez-Romero ve ark., 2014; Bassetti, 2005). Uyku bozuklukları ve 

kötü uyku kalitesi nöroplastisiteye bağlı olarak inmeli hastaların iyileşme 

sürecini olumsuz etkileyebilir (Siengsukon ve ark., 2015). İnme sonrası 

uyku ile ilişkili solunum bozuklukları (SDB), iyileşmenin yavaşlaması, 



84 

bağımlılığın ve ölüm riskinin artması, bilişsel bozukluk, öğrenme güçlüğü, 

hafıza zayıflığı ve gün içi uyku süresinde artma ile yakından ilişkilidir. 

İnme sonrası huzursuz bacak sendromu olan hastaların, olmayanlara göre 

klinik fonksiyonel bağımsızlık ve günlük yaşam aktivite skorları daha 

kötüdür (Dus ve ark., 2017; Ferre ve ark., 2013). Uyku bozuklukları ayrıca, 

iyileşme sürecinde motivasyon, enerji ve konsantrasyon kaybı ile de 

ilişkilidir. Tedavi edilmeyen uyku bozukluğu, inme rehabilitasyon sürecini 

olumsuz etkilemesinin yanı sıra hastanede kalış süresinin uzamasına, inme 

çıktılarının olumsuz olmasına ve tekrarlanmasına da yol açabilmektedir 

(Wallace ve ark., 2012).  

İnme sonrası hastalarda uyku bozukluklarının tedavisi ve iyi bir 

uykunun sağlanması ise, inmenin iyileşme sürecini hızlandırabilir (Dip ve 

ark., 2012). Yeterli uykunun nöroplastisiteyi düzenleyerek öğrenme ve 

hafızanın gelişmesine katkısı olduğunu birçok çalışma raporu ortaya 

koymuştur (Siengsukon ve ark., 2015; Dus ve ark., 2017). Trombolizis ve 

trombektomi tedavilerindeki gelişmeye rağmen inme halen yetişkinlikteki 

engelliliğin en önemli sebeplerinden biridir. Beyin hücrelerinde ani ve 

yetersiz oksijenlenme ve enerji desteği neticesinde beyin hücrelerinde 

ölüme yol açan inme sonrasında akut fazdan sonra, beyin fonksiyonları 

gelişerek kendini tekrardan organize etmeye çalışır. Bu süreç nöroplasti 

olarak adlandırılır ve fiziksel terapi, konuşma ve dil terapisi gibi 

nörorehabilitasyonla geliştirilebilir (Dus ve ark., 2017; Ferre ve ark., 

2013). Bu bağlamda multidisipliner yaklaşımların uyku ile ilgili stratejilere 

entegre edilmesi de önem arz eden diğer bir husustur (Dus ve ark., 2017). 

Nöral ağın yeniden organizasyonu ve tamiri için büyük öneme sahip olan 

uyku, sağlıklı bir beyin için de gereklidir (Krueger ve ark., 2016). Uyku 

beyni tedavi eder ve motor işlevlerle ilgili bilgileri depolar. Beyin motor 

aktiviteler için bu bilgileri REM uykusunda kısa süreli hafızadan uzun 

süreli hafızaya dönüştürür. Aslında yukarıda yer alan bilgilerden de 

anlaşılacağı üzere uyku, rehabilitasyon sürecindeki hafızayı güçlendirmek 

için en önemli bileşenlerden biridir. Uykunun nöroplastisite ve 

öğrenmedeki önemi ve uykunun geliştirilmesi, inme yönetimi ve 

rehabilitasyon protokollerinde dikkate alınmalıdır (Siengsukon ve ark., 

2015; Stroke Foundation, 2010). İnme sonrası uykunun daha iyi 

anlaşılabilmesi ve daha etkili yönetim stratejilerinin uygulanabilmesi 

sonucunda inmenin uzun süreli çıktıları, ruh sağlığı ve yaşam kalitesi için 

de önemlidir (Baglioni ve ark., 2016; Dus ve ark., 2017; Ferre ve ark., 

2013). Ancak, inmeli hastalardaki uyku bozukluklarının tanımlanması ve 

tedavisi, temel olarak uyku bozukluğuna yol açan sebebin ve 

mekanizmanın daha açık anlaşılmasıyla mümkündür (Terzoudi ve ark., 

2009). 

Son yıllarda hemşire araştırmacılar da inme sonrası hastaların 

rehabilitasyon süreci deneyimi ve bu sürece uyumuna odaklanmış ve bu 
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konuda kayda değer sayıda araştırma yayınlanmıştır (Kirkevold, 2010). 

İnme sonrasında hemşirelerin tıbbı bakım, fonksiyonel yetersizlik ve 

ihtiyaçların belirlenmesi, hasta ve ailesinin desteklenmesi gibi (Kirkevold, 

2010) rollerinin yanı sıra inme sonrası hemşirelik bakımı rehberleri 

incelendiğinde, düzenli uykunun sağlanmasının hemşirenin rolleri 

arasında yer aldığı görülmektedir (Stroke Foundation, 2010). King ve 

Cuellar (2016)’ın yaptığı sistematik derlemeye göre de inme sonrası 

hastalarda sık karşılaşılan obstrüktif uyku apne sendromunun (OSAS), 

yine hemşireler tarafından hasta öyküsü ve klinik değerlendirme ile 

tanımlanması ve hemşirelik bakım planına OSAS’ı hedefleyen girişimlerin 

eklenmesi, inmenin tekrarlanmasını önleyecek ve nörolojik yenilenmesi 

hızlandıracaktır. Bu konuda devam eden yeni hemşirelik araştırmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sonuç 

Sonuç olarak Florence Nightingale’den bu yana hemşirelik rolleri 

arasında tanımlanan “yeterli uykunun sağlanması” (Morgan ve Closs, 

1999), inme sonrasında iyileşme ve rehabilitasyon döneminde de 

hemşirenin görevleri arasındadır. Bu dönemde hasta ve yakınlarının en sık 

karşılaştığı sağlık personeli olan hemşireler, uyku bozukluklarının 

tanımlanması ve yönetilmesi aşamasında, dolayısıyla da iyileşme 

sürecinde kritik bir konumdadır. İnme sonrası üretilen yeni bilgilerin 

yakından takip edilmesi ve hemşirelik bakım planlarına yansıtılması bu 

derleme makalenin öncelikli önerisidir. 
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Giriş 

Hızla dönüşen ve rekabet ortamı oluşmuş olan sağlık sektöründe, 

hizmet kalitesinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirme 

çalışmalarının yapılması hasta beklentilerinin karşılanması ve 

memnuniyetinin artırılmasına katkı sağlamaktadır(Savaş ve Gülderen, 

2014: 12). 

Kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan kurumlar kalite yönetim 

sistemi, hizmet sunumu sırasında kaliteyi koruma, iyileştirme, tercih 

edilebilme ve maliyetler açısından ekonomik düzeyde bir hizmet sunmayı 

ister(Kıdak ve Nişancı, 2015: 484). 

Ayrıca hasta memnuniyeti düzeyinin ölçülmesi, sağlık hizmetlerinde 

maliyetin giderek artması nedeni ile var olan kaynakların etkin kullanımına 

karar vermek ve hizmet maliyetini düşürebilmek için gerekli bir kanıt 

olarak görülmeye başlanmıştır. (Kıdak ve Aksaraylı, 2008: 89). 

Çalışma 650 çalışanı bulunan, 232 yataklı bir ilçe devlet hastanesinde 

yapılmıştır. Kurumda 2006-2011 yılları arasında ISO 9001 kalite 

standartlarına göre hizmet verilmiştir. 2011 yılından itibaren Sağlık 

Bakanlığı tarafından hazırlanmış Sağlıkta Kalite Standartları(SKS) 

uygulanmıştır. Sağlıkta Kalite Standartları merkezi değerlendirmelerinde 

100 tam puan üzerinden yedi yıl boyunca ortalama  %96 başarı puanı elde 

etmiştir. 2017 yılında Sağlıkta Akreditasyon Standartlarına(SAS) başvuru 

yaparak 2018 yılında değerlendirilmiştir. SAS akreditasyon 

belgelendirmesine başvuruda bulunan ve değerlendirilen ilk kamu 

hastanesidir. Değerlendirme resmi sonucu henüz kuruma ulaşmamıştır. 

Ayrıca 2016 yılında Amerika kaynaklı hastane sistemlerinin 

dijitalleştirilmesini amaçlayan bir seviyelendirme belgesi olan HIMSS 

stage 7 belgesini (dijital hastane ünvanı) almaya hak kazanmıştır. Seviye 7 

en üst seviye olup kurum bu belgeye sahip Avrupa’daki 3 hastaneden biri, 

Türkiye’de ise tek hastanedir. 2003 yılında bebek dostu, 2017 yılında ise 
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anne dostu hastane belgelerini almaya hak kazanmış ve sahip olduğu 

belgelendirme programlarını sürdüren bir kurumdur. 2018 yılı kurum 

hedeflerinde ise çalışan çocukları için kreş açmak, çevre dostu hastane ve 

engelli dostu hastane belgelerine sahip olmak yer almaktadır. SKS ve SAS 

gereği kurumda uygulanan yatan hasta memnuniyet anketlerinin 7 yıllık 

ortalaması %98 dir.  

2010 yılında hastane yeni hizmet binasına taşınmıştır. Tesisin projesi 

hastanede hizmet veren hekim ve hemşirelerden oluşan bir ekip desteği ile 

çizilmiştir. Bu nedenle sağlık hizmeti sunmak için elverişli bir tesis olması 

ile Sağlık Bakanlığı tarafından örnek hastane projesi seçilmiştir.  

Çalışma kurumda yatan hasta olarak hizmet alan hastaları 

kapsamaktadır. Anketler kurum yöneticisinden resmi yazı ile izin alınarak 

19-23 Mart tarihleri arasında yatan hastalara uygulanmıştır. Anket 

uygulanırken 10 klinikten 3’er hasta basit örnekleme yöntemiyle seçilerek 

toplam 30 hastaya uygulanmıştır. 

Literatür 

Hizmet kalitesi soyut, dayanıksız, çeşitli, ayrılmazlık ve sahipliğin 

olması özellikleri nedeniyle ölçülmesi için güvenilir ve geçerli ölçeklere 

ihtiyaç duyulmaktadır(Arısoy, 2017: 1082-1083). 

Sağlıkta hizmet kalitesinin iyileştirilmesinin hizmet alanların 

memnuniyet düzeyinin belirlenmesi ile mümkündür. Bu nedenle hasta 

memnuniyetinin ölçülmesine dayalı çalışmaların sayısı oldukça fazladır 

(Kıdak ve Aksaraylı, 2008: 89). 

Hizmet kalitesinin ölçülmesinde, literatürde belirli ölçeklerden 

faydalanılmaktadır. Hizmet kalitesinin ölçümünde kullanılan ölçeklerden 

biri Servqual diye tanımlanan Parasuman, Zeithaml ve Bery tarafından 

geliştirilen bir modeldir. Bu ölçek esas itibariyle beş kalite boyutundan 

oluşmaktadır. Bunlar; gözle görülür imkânları anlatan soru grubu olan 

fiziksel özellikler boyutu, kurumun taahhütlerini yerine getirme düzeyini 

ölçen sorular olan güvenilirlik boyutu, çalışanlardan doğru ve yeterli 

desteği alma düzeyini ölçen heveslilik boyutu, güvenilir hizmet almayı 

değerlendirmeye yarayan güven sorularını içeren güven boyutu, müşteri ile 

empati kurabilme müşteriyi anlama boyutlarıdır (Zerenler ve Öğüt, 2001: 

512). 

Çalışmaya hazırlanırken yapılan literatür araştırması sırasında hizmet 

kalitesi ölçümü amacıyla araştırma hastaneleri, ağız diş sağlığı merkezleri, 

aile sağlığı merkezleri, kamu ve özel hastanelerde yapılmış bir çok 
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memnuniyet ölçümü çalışması olduğu görülmüştür. Bu ölçümlerde sıklıkla 

Servqual yönteminin kullanıldığı, yöntem incelenen çalışmalarda geçerli 

ve güvenli olarak nitelendirilmiştir. Bu nedenle Servqual ölçeği bu 

çalışmada da kullanılmıştır.  

Metod ve Veri Toplama 

Çalışma kurumda yatan hasta olarak hizmet alan hastaları 

kapsamaktadır. Anketler kurum yöneticisinden resmi yazı ile izin alınarak 

19-23 Mart tarihleri arasında yatan hastalara uygulanmıştır. Anket 

uygulanırken 10 klinikten 3’er hasta basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle 

seçilmiştir. Yatan hastalara verilen bütün hizmetlerden faydalanmış olması 

önemsenmiştir. Bu nedenle ilk yatış günü olan hastalara anket 

uygulanmamıştır. Anket toplamda 30 hastaya uygulanmıştır.  

Çalışmada hizmet kalitesinin ölçülmesi amacıyla Servqual 

kullanılmıştır. Anket formu Servqual ölçeği esas alınarak ‘Hizmet 

Kalitesinin Servqual Modeli İle Ölçülmesi: Aile Sağlığı Merkezleri 

Üzerine Bir Araştırma’ adlı çalışmada kullanılan anket sorularının yatan 

hastalara göre revize edilmesi ile hazırlanmıştır. Anket soruları 

derecelendirilirken 5’li Likert ölçeğine göre, 1 kesinlikle katılmıyorum 5 

kesinlikle katılıyorum anlamına gelmektedir. Servqual ölçeğine göre 5 ana 

bölümden oluşan anket 22 sorudan oluşmaktadır. Anket sonunda 

demografik bilgiler ve yatış gün sayısı yer almaktadır.  

Katılımcılara anket yüz yüze görüşme şeklinde sözlü izin alınarak ve 

gönüllülük esasıyla uygulanmıştır. 

ANALİZ ve DEĞERLENDİRME 

Verilerin analizi Excel tablo kullanılarak yapılmıştır. Analizde 

hastaların beklenti düzeyi ve memnuniyet düzeyleri soru bazında 

hesaplanmıştır. 5 ana bölüm olan fiziksel özellikler, güvenilirlik, 

heveslilik, güven ve empatinin ortalamaları alınmıştır. Belirlenen 

ortalamaların beklenti düzeyi ve memnuniyet düzeyi farklarının 

ortalamaları belirlenmiştir. Son olarak ankete katılan kişilerin demografik 

bilgileri cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi, medeni hali ve yattığı 

gün sayısı bazında yüzdelik oranla hesaplanmıştır. 

Demografik bilgi verilerinin analizine göre ankete katılanların %43’ü 

erkek, %57’si bayandır. Yaş dağılımına göre yapılan analize göre 

katılımcıların %6,6’sı 25 yaş ve altı, %6,6’sı 36-45, %20’si 46-54, %3,3’ü 

55-61 ve %43,3’ü 62 yaş ve üstündedir. Medeni durum analizinde %20 

bekâr, %80 ise evli katılımcı olduğu görülmüştür. Eğitim durumları 
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değerlendirmesinde %6,6 kişi okuryazar, %83,3 katılımcı ilköğretim 

mezunu ve %10’u ise lise mezunudur. Meslek grupları analizinde ise %3,3 

esnaf, %33,3 emekli, %50 ev hanımı ve %13,3 oranında işçi olduğu 

belirlenmiştir. Meslek gurubu analizine paralel olarak gelir dağılımı düzeyi 

analizinde %73,3 kişi 1000-2001 TL %26,6 kişi 2001-3000 TL arasında 

gelire sahip olduğunu ifade etmiştir. Hastanede yatılan gün sayısının 

hastaların hastane hakkında net bir yargıya ve deneyime sahip olması 

açısından önemli görülerek demografik özellik sorularına ilave edilmiştir. 

Elde edilen verilere göre %56,6 kişi 3-6 gün, %26,6 kişi 1-2 gün ve %16,6 

oranında da 7-10 gün arasında yatmakta olan hastalar ankete katılmıştır. 

Sorular yatış gün sayısına göre değerlendirildiğinde 7-10 gün yatan 

hastaların 1-2 gün yatan hastalara oranla memnuniyet düzeylerinin daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. 

Tablo 1. Servqual hizmet kalitesi ortalamaları. 

 Beklenti 

Düzeyi 

Ortalamaları 

Memnuniyet 

Düzeyi 

Ortalamaları 

Servqual Hizmet 

Kalitesi Düzeyi 

Ortalamaları(p) 

Fiziksel 

Özellikler 

4,99 4,4 0,5 

Güvenilirlik  5 4,71 0,29 

Heveslilik  4,98 4,7 0,28 

Güven  5 4,63 0,37 

Empati  5 4,61 0,39 

Beklenti ve memnuniyet düzeylerinin Servqual skoruna göre 

değerlendirmesi yapıldığında en yüksek farkın fiziksel özellikler 

bölümünde olduğu göze çarpmaktadır. Fiziksel özellik soruları ise kendi 

içinde değerlendirilince en az önem verilen fiziksel özelliğin çalışanların 

fiziksel özellikleri olduğu görülmüştür. 

Güvenilirlik ve güven boyutları değerlendirmesinde beklenti düzeyinin 

en üst seviyede olduğu dikkat çekicidir.  
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Grafik 1. Servqual Hizmet Kalitesi Ortalamaları. 

 

Anketlerin Servqual boyutları bazında değerlendirmesinde, 

ortalamaların anlamlı olduğu görülmektedir. Kaliteli ve güvenilir bir 

ortamda sağlık hizmeti alma beklentisinin neredeyse % 100 olduğu 

görülmektedir. Buda beklenen bir durumdur. 

Tablo 2. Beklenti düzeyi soru bazında ortalamalar. 

1 Hastaneler modern cihazlara sahip olmalıdır. 5 

2 Hasta odaları fiziksel açıdan iyi olmalıdır. 4,96 

3 Hastane çalışanları fiziksel açıdan iyi olmalıdır. 4,66 

4 Sağlık hizmetleri verilirken kullanılan malzemeler modern 

ve kullanışlı olmalıdır. 5 

5 Hastane verilen randevu ve sonuç verme sürelerine 

uymalıdır. 5 

6 Çalışanlar hastaların problemleri olduğunda bunu çözmek 

için samimi bir ilgi göstermelidir. 5 

7 Hastalara yapılan işlemler doğru bir şekilde yapılmalıdır. 5 

8 Hastaneler söz verdikleri hizmetleri gerçekleştirmelidir. 5 

9 Hastalara ait kayıtlar eksiksiz ve düzenli tutulmalıdır. 5 
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10 Sağlık hizmetleri sunulurken hastaya önceden bilgi 

verilmelidir. 5 

11 Çalışanlar verilen hizmetleri mümkün olan en kısa sürede 

vermelidir. 4,96 

12 Çalışanlar her zaman hastaya yardım etmeye istekli 

olmalıdır. 4,96 

13 Çalışanlar meşgul olsalar dahi hastaların ihtiyaçlarına cevap 

vermelidirler. 5 

14 Çalışanlar davranışlarıyla hastalara güven vermelidir. 5 

15 Hastalar hastanedeki çalışanlarla ilişkilerinde kendilerini 

güvende hissetmelidirler. 5 

16 Çalışanlar hastalara karşı kibar olmalıdır. 5 

17 Çalışanlar hastaların sorularına cevap vermede yeterli bilgi 

seviyesine sahip olmalıdır. 5 

18 Hastaların ihtiyaçları doğrultusunda hastalara bireysel ilgi 

gösterilmelidir. 5 

19 Çalışanlar, hastalara kendini özel hissettirmelidir. 5 

20 Çalışanlar hastaların menfaatini her şeyin üstünde 

tutmalıdır. 5 

21 Hastaneler hastalar için elinden gelenin en iyisini 

yapmalıdır. 5 

22 Hastanenin çalışma saatleri hastalar için en uygun 

zamanlarda olmalıdır. 5 
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Tablo 3. Memnuniyet düzeyi soru bazında ortalamalar. 

1 Hastane modern cihazlara sahiptir. 4,46 

2 Hasta odaları fiziksel açıdan iyi ve kullanışlıdır. 4,46 

3 Hastane çalışanları fiziksel açıdan iyidir. 4,33 

4 Sağlık hizmetleri verilirken kullanılan malzemeler modern 

ve kullanışlıdır. 4,53 

5 Hastane verilen randevu ve sonuç verme sürelerine 

uymaktadır. 4,53 

6 Çalışanlar hastaların problemleri olduğunda bunu çözmek 

için samimi bir ilgilidir. 4,66 

7 Hastalara yapılan işlemler doğru bir şekilde yapılmaktadır. 4,76 

8 Hastaneler söz verdikleri hizmetleri gerçekleştirmektedir. 4,8 

9 Hastalara ait kayıtlar eksiksiz ve düzenli tutulmaktadır. 4,8 

10 Sağlık hizmetleri sunulurken hastaya önceden bilgi 

verilmektedir. 4,73 

11 Çalışanlar verilen hizmetleri mümkün olan en kısa sürede 

vermeye özen göstermektedir. 4,7 

12 Çalışanlar her zaman hastaya yardım etmeye isteklidir. 4,73 

13 Çalışanlar meşgul olsalar dahi hastaların ihtiyaçlarına 

cevap vermektedirler. 4,66 

14 Çalışanlar davranışlarıyla hastalara güven vermektedirler 4,66 

15 Hastanedeki çalışanlarla ilişkilerimde kendimi güvende 

hissederim. 4,63 

16 Çalışanlar hastalara karşı kibardır. 4,66 

17 Çalışanlar hastaların sorularına cevap vermede yeterli bilgi 

seviyesine sahiptirler. 4,6 

18 Hastaların ihtiyaçları doğrultusunda hastalara bireysel ilgi 

gösterilmektedir. 4,6 

19 Çalışanlar, hastalara kendini özel hissettirmektedirler. 4,53 
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20 Çalışanlar hastaların menfaatini her şeyin üstünde tutarlar. 4,56 

21 Hastanede hastalar için elinden gelenin en iyisini 

yapılmaktadır. 4,73 

22 Hastanenin çalışma saatleri hastalar için en uygun 

zamanlardadır. 4,63 

 

 

 

Tablo 4. Beklenti düzeyi ve memnuniyet düzeyi ortalamalarının 

farkı 

 Beklenti düzeyi ölçme 

soruları 

Memnuniyet düzeyi ölçme 

soruları 

p 

F
iz

ik
se

l 
Ö

ze
ll

ik
le

r
 

Hastaneler modern cihazlara 

sahip olmalıdır. 

Hastane modern cihazlara 

sahiptir. 0,54 

Hasta odaları fiziksel açıdan 

iyi olmalıdır. 

Hasta odaları fiziksel açıdan 

iyi ve kullanışlıdır. 0,5 

Hastane çalışanları fiziksel 

açıdan iyi olmalıdır. 

Hastane çalışanları fiziksel 

açıdan iyidir. 0,33 

Sağlık hizmetleri verilirken 

kullanılan malzemeler 

modern olmalıdır. 

Sağlık hizmetleri verilirken 

kullanılan malzemeler 

modern ve kullanışlıdır. 0,47 

G
ü

v
en

il
ir

li
k

 

Hastane verilen randevu ve 

sonuç verme sürelerine 

uymalıdır. 

Hastane verilen randevu ve 

sonuç verme sürelerine 

uymaktadır. 0,47 

Çalışanlar hastaların 

problemleri olduğunda bunu 

çözmek için samimi bir ilgi 

göstermelidir. 

Çalışanlar hastaların 

problemleri olduğunda bunu 

çözmek için samimi bir 

ilgilidir. 0,34 

Hastalara yapılan işlemler 

doğru bir şekilde 

yapılmalıdır. 

Hastalara yapılan işlemler 

doğru bir şekilde 

yapılmaktadır. 0,24 
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Hastaneler söz verdikleri 

hizmetleri 

gerçekleştirmelidir. 

Hastaneler söz verdikleri 

hizmetleri 

gerçekleştirmektedir. 0,2 

Hastalara ait kayıtlar eksiksiz 

ve düzenli tutulmalıdır. 

Hastalara ait kayıtlar eksiksiz 

ve düzenli tutulmaktadır. 

0,2 

H
ev

es
li

li
k

 

Sağlık hizmetleri sunulurken 

hastaya önceden bilgi 

verilmelidir. 

Sağlık hizmetleri sunulurken 

hastaya önceden bilgi 

verilmektedir. 0,27 

Çalışanlar verilen hizmetleri 

mümkün olan en kısa sürede 

vermelidir. 

Çalışanlar verilen hizmetleri 

mümkün olan en kısa sürede 

vermeye özen 

göstermektedir. 0,26 

Çalışanlar her zaman hastaya 

yardım etmeye istekli 

olmalıdır. 

Çalışanlar her zaman hastaya 

yardım etmeye isteklidir. 

0,23 

Çalışanlar meşgul olsalar dahi 

hastaların ihtiyaçlarına cevap 

vermelidirler. 

Çalışanlar meşgul olsalar dahi 

hastaların ihtiyaçlarına cevap 

vermektedirler. 0,34 

G
ü

v
en

 

Çalışanlar davranışlarıyla 

hastalara güven vermelidir. 

Çalışanlar davranışlarıyla 

hastalara güven 

vermektedirler 0,34 

Hastalar hastanedeki 

çalışanlarla ilişkilerinde 

güvende hissetmelidirler. 

Hastanedeki çalışanlarla 

ilişkilerimde kendimi 

güvende hissederim. 0,37 

Çalışanlar hastalara karşı 

kibar olmalıdır. 

Çalışanlar hastalara karşı 

kibardır. 0,34 

Çalışanlar hastaların 

sorularına cevap vermede 

yeterli bilgi seviyesine sahip 

olmalıdır. 

Çalışanlar hastaların 

sorularına cevap vermede 

yeterli bilgi seviyesine 

sahiptirler. 0,4 

E
m

p
a

ti
 

Hastaların ihtiyaçları 

doğrultusunda hastalara 

bireysel ilgi gösterilmelidir. 

Hastaların ihtiyaçları 

doğrultusunda hastalara 

bireysel ilgi gösterilmektedir. 0,4 

Çalışanlar, hastalara kendini 

özel hissettirmelidir. 

Çalışanlar, hastalara kendini 

özel hissettirmektedirler. 0,47 
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Grafik 2. Servqual Hizmet Kalite Düzeyi Ortalamaları 

 

Sonuç 

Beklenti düzeyi ölçülen beş boyut bazında değerlendirildiğinde 

güvenilirlik, güven ve empati boyutlarında beklenti düzeyinin %100 

olduğu, heveslilik ve fiziksel özellikler boyutunda ise yine %100’e yakın 

bir hizmet kalitesi beklentisinin olduğu görülmektedir. 

Beklentiye paralel olarak memnuniyet düzeyinin genel ortalaması %92 

dır. En çok memnun olunan boyutların 5’li ölçeğe göre 4,7 ile güvenilirlik 

ve heveslilik boyutları olduğu, en düşük memnuniyet düzeyinin ise 4,4 ile 

fiziksel özelliklere verildiği görülmüştür. 

Fiziksel özellikler soru bazında değerlendirildiğinde sorular oda, cihaz, 

malzeme ve çalışanların fiziksel özelliklerine yöneliktir. Beklentinin en az 

olduğu konu çalışanların fiziksel özelliğidir. Genel olarak kendini güvende 

hissetmek isteyen bir grup için anlamlı bir durumdur. Hastane 2010 yılında 

yeni hizmet binasına taşınmış ve hasta odaları genelde tek kişilik ve 
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Çalışanlar hastaların 

menfaatini her şeyin üstünde 

tutmalıdır. 

Çalışanlar hastaların 

menfaatini her şeyin üstünde 

tutarlar. 0,44 

Hastaneler hastalar için 

elinden gelenin en iyisini 

yapmalıdır. 

Hastanede hastalar için 

elinden gelenin en iyisini 

yapılmaktadır. 0,27 

Hastanenin çalışma saatleri 

hastalar için en uygun 

zamanlarda olmalıdır. 

Hastanenin çalışma saatleri 

hastalar için en uygun 

zamanlardadır. 0,37 
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modern yapıdadır. Bu nedenle beklenti düzeyi ve memnuniyet düzeyi 

sorularının ortama farkı 0,5 tir. 

Güvenilirlik boyutu hizmet kalitesi değerlerinde en yüksek farkın 0,47 

ile randevu ve sonuç sürelerine uyum olduğu, diğer dört soruda çalışanların 

genel olarak samimi, sözünde duran ve gerekli kayıtları tutan kişiler olarak 

değerlendirildiği görülmüştür. Randevu ve sonuç sürelerine uyum 

konusunda SKS ve SAS göstergeleri gereği düzenli aralılarla ölçme ve 

iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Fakat 80.000 nüfuslu bir ilçede civar 

köy ve ilçelerden gelen hastalar tarafından tercih edilen bir hastane olması 

ve hizmet sınıfı olarak kendisine eş değer en yakın sağlık kurumunun 36 

km mesafede olması nedeniyle iş yükü fazla bir kurumdur. Ayrıca Sağlık 

Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu hizmetlerin randevu ve sonuç verme 

sürelerine uyum sağlayan nadir hastanelerdendir. Yinede beklentinin 

%100 olduğu bir boyutta memnuniyet oranının 0,47 olması kabul edilebilir 

bir değerdir.  

Heveslilik boyutunda çalışanların hastaları bilgilendirme, zamanlılık, 

yardım etme konusunda isteklilik durumlarının kalite düzeylerinin 

değerlendirilmesi istenmiştir. Sonuç olarak çalışanların genel olarak 

yardım etmeye istekli olduğu fakat meşgul olduklarında hasta ihtiyaçlarına 

yardımcı olmakta beklentinin altında oldukları sonucuna varılmaktadır. 

Güven düzeyi ölçme sorularında çalışanların güven vermesi, hastaların 

güvende hissetmesi, çalışanların kibar olması ve mesleki bilgi düzeylerinin 

ölçülmesi hedeflenmiştir. Çalışanların genel olarak güvenilir ve kibar 

olmasına karşın bilgi düzeylerinin beklentinin altında olduğu görülmüştür. 

SAS ve SKS gereği hastalara hastalığı ve yapılan tetkiklerin yorumlanması 

gibi konularda yetkiler belirlenmiş ve bu yetkililer dışında çalışanların 

bilgi verilmesi istenmemektedir. Hastalar bu kurallar konusunda bilgi 

sahibi değillerdir. Bu nedenle istedikleri bilgiye her çalışandan 

ulaşamamaları böyle düşünmelerine neden olabilir. 

En düşük hizmet kalitesi ortalamalarından birine sahip olan empati 

boyutunda hastalara karşı ilgi, özel hissettirilme, hasta menfaatine verilen 

değer, elinden gelenin en iyisini yapma ve hastane hizmetlerinin uygun 

zamanlarda verilmesi konularında sorular yöneltilmiştir. Hastaların hizmet 

kalitesi farkının en düşük değeri olan 0,27 oranında çalışanların elinden 

gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını düşündükleri görülmüştür. Farkın 

en yüksek olduğu sorunun hizmetin uygun zamanda verilmesine yönelik 

olduğu değerlendirilince anket sırasında hastaların genel olarak yemek 

saatlerinden memnun olmadıklarını ifade ettikleri anket uygulayıcıları 

tarafından ifade edilmiştir. Yemek saatlerinin tedavi ve tetkik saatlerine 
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göre ayarlanması hastaların bu konudaki memnuniyet düzeyini 

düşürmektedir. 

Kaliteli sağlık hizmeti sunmayı 2006 yılından beri hedef olarak 

benimsemiş ve fiziki koşulları oldukça iyi olan bir kurumda yatan hastalara 

yapılan ankette beklenti düzeyinin yüksek olması beklenen bir sonuçtur. 

Memnuniyet düzeyi ortalamalarının beklenti düzeylerine eşit ve kabul 

edilebilir seviyede düşük olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda 

iyileştirmeye açık alanlar belirlenmiştir. 
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HASTALIKTA VE SAĞLIKTA: BLASTOCYSTIS 

Blastocystis in Health and Disease 

Serhat SİREKBASAN* 

 

Giriş 

Blastocystis spp. intestinal yerleşimli, anaerobik bir protozoon olup 

insanlar dahil olmak üzere birçok canlı türünde görülmektedir (Şekil 1). 

Sınıflandırması, yaşam döngüsü, epidemiyolojisi ve özellikle de 

patojenitesi açısından birçok bilinmezlik barındıran bu protistler genellikle 

fekal-oral yolla bulaşır ve insan dışkı örneklerinde en sık tespit edilen tek 

hücreli ökaryotik canlı olma özelliği gösterirler (Clark ve ark., 2013; 

Wawrzyniak ve ark., 2013; Doğruman ve Hökelek, 2007). 

 

Şekil 1. Blastocystis spp. (Orijinal) 

İnsan bağırsağının ortak bir bileşeni olan ve dünya genelinde 2 milyara 

yakın insanı kolonize ettiği tahmin edilen Blastocystis’in en az 17 alt tipi 

tanımlanmış ve bunların 10’u insanlardan izole edilmiştir (Ramírez ve ark., 

2016; Scanlan ve Stensvold, 2013). 

İnsanlarda Blastocystis prevalansına baktığımızda, kullanılan 

yöntemlere ve örneklenen popülasyona bağlı olarak gelişmiş ülkelerde 

%0,5 ile %30 arasında, gelişmekte olan ülkelerde ise %30 ile %76 arasında 
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değişmekte olduğu görülmektedir (Audebert ve ark., 2016). Hatta El 

Safadi ve arkadaşları 2014 yılında Senegal’li bir çocuk populasyonunda 

yaptıkları çalışmaya göre Blastocystis prevalansını %100 olarak 

bulmuşlardır. Bu oran dünya çapında bildirilen en yüksek prevalanstır (El 

Safadi ve ark., 2014). 

Sınıflandırma ve Yaşam Döngüsü 

Hem sağlıklı hem de semptomatik konakçıların bağırsaklarında 

bulunan Blastocystis’in patojenitesi hala tartışmalıdır (Tan, 2008). İlk defa 

1911 yılında Alexieff tarafından maya mantarı olarak tanımlanmış ve 

Blastocystis enterocola olarak isimlendirilmiştir. Parazit 1970’lere kadar 

zararsız bir maya olarak kabul edilirken sonrasında protozoon olarak 

tanımlanmış ve Sarcodina subfilumunda sınıflandırılmıştır. 

Uzun süren sınıflandırma çalışmaları ve son yıllardaki moleküler 

filogenetik analizler sonucunda Blastocystis’in; diatomlar, algler ve 

oomyceteslerin yer aldığı hem tek hem de çok hücreli organizmaları 

kapsayan Stramenopiles (Heterokonta) grubunda yer alması gerektiği 

bildirilmiştir (Zierdt, 1991; Silberman ve ark., 1996). İnsanda yerleşebilen 

tek tür olması ve yaşam döngüsünde kamçılı bir formun bulunmaması gibi 

özellikleri nedeniyle grubun diğer üyelerinden ayrılmaktadır (Tan, 2008). 

Blastocystis ile ilgili yeterince açıklanamayan konulardan birisi de 

morfolojik formların oluşma şekilleri ve yaşam döngüsüdür. Polimorfik bir 

yapıya sahip olan Blastocystis’in vakuoler, granüler, amoeboid, avakuolar, 

multivakuolar ve kist olmak üzere altı farklı morfolojik formu 

bildirilmiştir. Parazitin görünümü çevresel koşullardan etkilenmekte olup 

oksijene karşı oldukça hassastır. Bu formların tamamını bağırsakta 

gözlemek mümkün değildir. Kültür örnekleri ve direkt dışkı 

incelemelerinde farklı morfolojik yapılar görülebilmektedir. Merkezi 

cisim olarak da adlandırılan vakuoler form (merkezi büyük bir vakuol 

içerir) rutin tanıda ışık mikroskobunda görülen tipik bir formdur 

(Doğruman ve Hökelek, 2007; İnceboz ve Usluca, 2009; Malatyalı ve 

Özçelik, 2011). 

Her ne kadar çeşitli yaşam döngüleri ileri sürülmüş ise de hiçbiri ne in-

vivo ne de in-vitro olarak doğrulanmış değildir. Yaygın olarak kabul gören 

yaşam döngüsünde kist formunun infektif olduğu ve dışkı ile dışarı atılan 

kistlerin kontamine ettiği su veya besinlerin tüketilmesiyle bulaştığıdır 

(Şekil 2). Amoeboid formun klinik belirtilerin gelişiminde daha aktif bir 

rol oynadığı, vakuoler formun ise kültür ve direkt dışkı incelemelerinde 

sıklıkla gözlendiği bildirilmiştir (Singh ve ark., 1995; Tan ve Suresh, 2006; 

Elghareeb ve ark., 2015). 
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Şekil 2. Blastocystis'in yaşam döngüsü 

(1) Kistler enfekte olmuş konakçıların dışkısı ile atılır, (2) kistlerin kontamine 

ettiği su veya besinlerin tüketilmesiyle enfeksiyon kazanılır, (3) Bağırsaklarda 

oluşan vakuoler form serbest kalır. Vakuoler form (i) granüler forma (ii) veya 

amoeboid forma (iii) dönüşebilir ve bunun tersi de geçerlidir. Vakuoler form ikiye 

bölünmeyle çoğalır (iv) (plazmotomi, şizogoni ve tomurcuklanma gibi başka 

üreme modelleri de oluşabilir). 

Blastocystis’in İnsan Bağırsak Mikrobiyotasındaki Rolü 

İnsan mikrobiyotası, deri, vajina, gastrointestinal sistem vb. gibi 

vücudumuzun farklı bölümlerinde bulunan çok çeşitli mikrobiyal 

topluluklardan oluşur (Dave ve ark., 1995). Vücudumuzda 100 trilyondan 

fazla mikroorganizma bulunur ve bizimle devamlı bir etkileşim halindedir. 

Bağırsak mikrobiyotası ise konakçı ve mikroorganizmalar arasında 

ilişkinin yaşandığı en büyük yüzeylerden biridir. Ortalama bir yaşam 

süresince, insandaki gastrointestinal kanaldan yaklaşık 60 ton yiyecek 

geçmektedir ve bu süreçte ortamda yer alan mikroorganizmalar bağırsak 

bütünlüğü açısından önemlidir (Wang ve ark., 2017; Thursby ve Juge, 

2017). 

Bağırsak mikrobiyotası tipik olarak bakteri hâkimiyetindedir ve ayrıca 

çeşitli virus, mantar ve parazit gruplarını da içermektedir (Turnbaugh ve 

ark., 2017). İnsan bağırsağı mikrobiyotasında yer alan çeşitli organizmalar, 

sindirilmemiş karbonhidratların fermente edilmesi ve emilimi gibi çeşitli 

metabolik fonksiyonlarda rol oynarlar. Daha da önemlisi, bağışıklık 

sistemi ile etkileşime girerek, bağışıklık hücrelerinin olgunlaşmasını ve 

bağışıklık fonksiyonlarının normal gelişimini sağlarlar. Tüm bu 

etkileşimler insan sağlığı ve hastalığında kritik bir öneme sahiptir (Gill ve 

ark., 2006; Chow ve ark., 2010).  
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Blastocystis’in klinik önemi hakkında hala belirsizlikler mevcuttur. 

İnsan bağırsağı mikrobiyotasının bir üyesi olduğuna dair bazı yayınlar 

bulunmakla birlikte, inflamatuar bağırsak hastalığı, irritabl bağırsak 

sendromu, otizm ve ürtiker gibi hastalıklara sebep olabileceği yönünde 

çeşitli çalışmalar da söz konusudur (Scanlan ve ark., 2014; Üstün ve 

Turgay, 2006). 

Gastrointestinal şikayetleri olmayan kişilerde sıklıkla izole edilir ve 

bağırsakları kolonize edebilir (Bálint ve ark., 2014). Bununla birlikte karın 

ağrısı, diyare, bulantı, kusma, şişkinlik, iştahsızlık vb. gastrointestinal 

semptomların veya ürtiker, yoğun kaşıntı, vb. gibi dermatolojik 

semptomların tek etkensel ajanı olarak tanımlandığı çalışmalar da 

mevcuttur (Hameed ve ark., 2011; Lepczyńska ve ark., 2017; Salvador ve 

ark., 2016; Vogelberg ve ark., 2010). 

Blastocystis’in patojenik rolünün ve oluşturduğu klinik tabloların bu 

parazitin virülan ve avirülan izolatlarının varlığı ile ilişkili olduğu öne 

sürülmektedir. Araştırmacılar farklı Blastocystis alt tipleri ve patojenik 

potansiyelleri arasındaki ilişkiyi çalışmışlar ve genel anlamda bazı alt 

tipleri patojeniteye katkıda bulunan bir faktör olarak kabul etmişlerdir 

(Kurt ve ark., 2016; Lepczyńska ve ark., 2017).  

Parazit, genellikle bir mikroskop sahasında büyük büyütmede (X400) 

her alanda 5 veya daha fazla bulunması halinde patojen olarak kabul 

edilmekle birlikte mevcut organizma sayının hastalık durumu ile bir ilgisi 

olmadığını belirtenler de mevcuttur. Ayrıca patojen olduğunu söylemek 

için klinik belirtilere neden olabilecek başka bir etkenin görülmemesi de 

gerekmektedir (Aygün ve ark., 2001; Doyle ve ark., 1990; Ertuğ ve ark., 

2009; Üstün ve Turgay, 2006). 

Sonuç 

Blastocystis, bugüne kadar tanımlanmış en geniş insan bağırsak 

ökaryotlarından biri olma özelliğini gösterir ve insanlar dahil çeşitli 

konakları infekte edebilir. Semptomatik özellik göstermeden sağlıklı insan 

bağırsağında kolonize olabilir ve kolonize olan asemptomatik bireylerin 

tedavi edilmesine gerek yoktur. 

Blastocystis ve konakçı arasındaki ilişkinin bağırsak mikrobiyotasına 

olan etkisi, Blastocystis’in insan sağlığı ve hastalığındaki rolünü 

belirlemeye yardımcı olmak için kritik değilse bile değerli bir bilgi 

sağlama olasılığı yönünden keşfedilmeye değer bir konu olarak araştırmayı 

hak ediyor.  
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OBEZİTE VE KADIN FERTİLİTESİ 

 

Elif Gelenli DOLANBAY* 

 

 

     Obezite, latince çok yemek yiyen anlamına gelen “obere (obesusu)” 

sözcüğünden türemiş olup, vücutta aşırı miktarda yağ dokusunun 

bulunması olarak tanımlanmaktadır (Hammoud ve diğ. 2008). İnsanların 

vücut kitlesi kilogram cinsinden vücut ağırlığının, metre cinsinden boy 

uzunluğunun karesine oranlanması ile elde edilen rakamlara göre 

sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflamaya göre vücut kitle indeksi (VKİ) 18,5-

24,9 kg/m2 arasında olanlar normal bireyleri oluştururken, 25-29,9 kg/m2 

arasında olanlar hafif kilolu, 30-39,9 kg/m2arasında olanlar obez ve 40 

kg/m2 ya da üzerinde olanlarda morbid obez olarak adlandırılır (Arslan ve 

Kadıoğlu 2010). Obezite prevelansının dünya çapında endişe verici artışı, 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün obeziteyi 21.yüzyılın en ciddi küresel 

sağlık sorunlarından biri olarak dikkate almasına yol açmıştır. DSÖ 

şişmanlık ve obeziteyi “sağlığa zarar veren anormal ya da aşırı yağ 

birikimi’ olarak tanımlamıştır. (Sirimi ve Goulis 2010, Lee ve Koren 

2010). Dünyada ilk kez 1620 yılında Thomas Venner isimli araştırmacının 

yazılarında rastlanan obezite; bilinenin aksine sadece ABD gibi gelişmiş 

ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere tüm dünyada 

epidemik bir sorun olmaya başlamıştır (Barnett 2005, Villamor ve diğ. 

2006, Chavarro ve diğ. 2010, Jones 2011).  yanlış beslenme, genetik, yaş, 

cinsiyet, aktivite yetersizliği, eğitim, gelir, ırk, sosyo-kültürel yapı, stres ve 

depresyon, sigara, alkol, ilaçlar, doğum sayısı ve doğum aralıkları 

yaygınlık oranındaki artışa etki etmektedir.. Eski çağlardan beri var olan 

obezite değişik dönem ve yörelerde gücün, kudretin, ihtişamın, zenginliğin 

ve hatta güzelliğin simgesi olmuştur. Ancak son yıllarda yol açtığı kronik 

sağlık sorunlarının mali ve ruhsal etkileri giderek daha çok fark edilmeye 

başlandığından, obezitenin bir hastalık olduğu ve tedavi edilmesi gerektiği 

kabul edilmektedir. Yapılan ampirik çalışmalar cinsiyet, meslek, medeni 

durum, gelir, gıda maliyeti, kent mimarisi, kadınların iş gücüne katılımları, 

kentleşme ve bölgesel farklılıkların obeziteyi etkilediğini göstermektedir 

Bir hastalık olarak obezitenin etiyolojisinde genetik, çevresel, nörolojik, 

fizyolojik, biyokimyasal, kültürel ve ruhsal pek çok etkenin birbiri ile 

ilişkili olması önlenmesi ve tedavisini son derecede güç ve karmaşık bir 

hale getirmektedir (Kanter ve Caballero 2012, Crosnoe 2007). 

                                                      
* (Dr.Öğr.Üyesi); İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye,   E-mail: 

egelenli@gmail.com 
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Obezite Nedenleri ve Kadın Sağlığı 

Obezite artık dünyada bir salgındır; toplumun tüm yaş ve sosyal 

gruplarını, özellikle de kadın cinsiyetini daha çok etkilemektedir. Bu 

salgın, özellikle kadının yaşam süresini ve kalitesini olumsuz yönde 

etkilemekle birlikte pek çok organik, sistemik, hormonal, estetik, ruhsal ve 

toplumsal sorunları da beraberinde getirir (Cordero ve diğ. 2009).  

Kadına özgü obezite nedenleri olarak kültür, yeme alışkanlıkları, 

fiziksel aktivite, sigara ve alkol tüketimi, teknolojik gelişimle birlikte gelen 

hareketsiz yaşam, hızlı beslenme, yüksek kalorili gıdaların tüketilmesi, 

milli gelir artışı ve kentleşme, obeziteyi etkileyen genel ruhsal-toplumsal 

etkenler olup yaş (özellikle ergenlik ve premenopozal dönem) evlilik, 

gebelik, doğum sayısı, emzirme süresi, gibi etkenler de sayılabilir. ile 

Ergenlik döneminin başından itibaren erkeklere oranla kadınlar biyolojik 

faktörlerin etkiiyle daha kiloludurlar. Ergenlik, gebelik, doğum sayısı, 

emzirme süresi, menopozal dönem ve emeklilik gibi yaşam dönemleri 

kadın için önemli riskli dönemler olarak kabul edilmektedir (Belahsan ve 

Rguibi 2006, Gavin ve diğ 2010, Cordero ve diğ. 2009, Haslam 2005). 

Adölesan dönemin başlangıcında kadınlarda ayrıca fizyolojik olarak, 

östrojen hormonunun etkisi ile vücut yağ dokusu, kas kütlesine oranla 

artar. Gebelik ve menopoz gibi bir dizi olay da bu ağırlık artışına etki eder. 

Menopoza geçişin vücut yağ dağılımı üzerine etkisi açık değilse de; bazı 

çalışmalar merkezi ve yağ birikiminin özellikle karın içi yağların 

menopoza geçiş ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Kanter ve Caballero 

2012, Cordero ve diğ. 2009, Haslam 2005, Odom 2006). 

Kadınlarda Obezite ve İnfertilite 

Obezite, kadınlarda infertilite ile doğurganlığı; kendiliğinden 

yumurtlamayı etkileyerek, yardımlı üreme teknolojisinin (YÜT) 

etkinliğine ve sonuçlarına kötü etki ederek ve gebeliğin fizyolojik 

süreçlerini ve doğumu güçleştirerek (Pasquali ve diğ. 2008) etkileyebilir. 

Kişinin doğurganlık fizyolojisini çeşitli düzeylerde etkileyen bir 

kapasiteye sahip olduğu bilinen obezitenin doğurganlık işlevleri 

üzerindeki etkileri yapılan çalışmalar ile açıkça gösterilmiştir. Obezitede 

üreme ile ilgili hedefler; hipotalamus, over ve folikül, oosit, embriyo ve 

endometriyumu içermektedir (Tortoriello ve diğ. 2004, Jain ve diğ. 2007, 

Junkheim ve diğ. 2010, Hirshfeld-Cytron ve diğ. 2011, Woodruff ve Shea 

2011, Robker ve diğ. 2009, Yang ve diğ. 2012, Bellver ve diğ. 2011). 

Obezitenin fertilite üzerindeki olumsuz etkisi; folikülün seçilimi, oosit 

gelişimi ve kalitesi, oositin fertilizasyonu, embriyo gelişimi ve 

implantasyonunu da içeren farklı adımlarda olabilmektedir. 

 

 



113 

Obezite ile Menstrüel ve Ovulatuar Bozukluklar 

Obezite ile kadın üreme işlevlerindeki değişiklikler arasındaki ilişki 

uzun zaman önce fark edilmiştir (Rogers ve Mitchell 1952) ve yakın zaman 

önce de doğrulanmıştır (Norman ve Clark 1998). Sıklıkla obez kızlarda 

normal akranlarına göre, puberte daha erken yaşta başlamaktadır. Erken 

puberte kızlarda ve ailelerinde, erken seksüel gelişimin sosyal tepkisi ile 

baş etme gibi psikolojik güçlükler oluşturabilir. Erken pubertenin 

adölesanlarda depresyon için risk faktörü olduğu bildirilmiştir (Kaltila-

Heino 2003). VKİ ile menstrüasyonun başlangıcı arasındaki korelasyonu 

açıklayan pek çok teori vardır. Şişmanlık ile ilgili ilk hipotez 1971 yılında 

Frisch ve diğerleri tarafından kritik düzeydeki obezitenin menarşı 

tetiklediği belirtilmiştir (Lash ve Armstrong 2009). Menarş yaşı obez 

kızlarda normal kilolu yaşıtlarına göre genellikle daha erkendir (Pelusi ve 

Pasquali 2003) ve ergen ve genç kadınlarda obezitenin başladığı yaş ile 

manstrüyal düzensizlikler ile oligo-anovülasyon yaşı arasında anlamlı 

korelasyon mevcuttur (Pelusi ve Pasquali 2003, Lake ve diğ. 1997). Leptin, 

enerji alımı ve tüketimini düzenlemeye yardım eden yağ kökenli bir 

hormondur. Leptin belirli düzeydeki şişmanlığın ergenliği tetikleyici 

faktörler ile ilişkisinde etken olabilir. Ayrıca, leptin seviyesi kızlarda 

pubertenin başlaması ile artışa geçer (Ahemed ve diğ. 1999). Ergenliğe 

girmemiş farelerde leptin enjeksiyonunun puberteyi başlattığını 

göstermiştir. Bu bilgiye göre, obez çocukların normal vücut ağırlığı olan 

akranlarına göre daha erken ergenliğe girmesinde artmış leptin seviyesinin 

yağ dokusunun geniş hacimli dokusunu etkilemesinin tetikleyici 

olabileceği söylenebilir (Ahima ve diğ. 1997). 

Mürinler üzerine yapılan bir çalışmada; obeziteye bağlı oligo-amenore 

ve subfertilitenin hipogonadotropik kökenli olduğunu göstermişlerdir 

(Tortoriello ve diğ. 2004). Buna neden olarak da obeziteyle ilişkili 

hiperleptineminin hipotalamic nöropeptid Y (NPY) artışı yaparak GnRh 

(Gonadotropin Salgılatıcı Hormon) supresyonu oluşturduğunu 

bildirmişlerdir. Bir diğer çalışmada oligo-amenoreik polikistik olmayan 18 

obez kadın üzerinde yapmış oldukları çalışmada; LH (Lüteinizan hormon) 

salgılanmasının, kontrol grubuna göre anlamlı oranda düşük olduğunu ve 

bunun da anormal GnRH salınımından dolayı olduğunu göstermişlerdir 

(Jain ve diğ. 2007). 

Obezitenin over ve ovaryan foliküller üzerine olan etkisi, yapılan 

çalışmalarda artmış ovaryan direnç ve granüloza hücre apoptozisi ile 

açıklanmaktadır. Böylece oosit seçimi, ovulasyon ve oosit kalitesini içeren 

bir dizi anormal durum ortaya çıkmaktadır (Robker ve diğ. 2009, Yang ve 

diğ. 2012, Bellver ve diğ. 2011). 
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Bilindiği gibi fazla kilolu kadınlarda insülin direnci oluşmaktadır. 

Artmış insülin seviyeleri de over stromasında androjen üretimini 

arttırmaktadır. Ayrıca obezite; androjenlerin periferik yağ dokusunda 

ostrojenlere aromatizasyonuna ve Steroid Hormon Bağlayıcı Globulin 

(SHBG) düzeylerinde azalmaya yol acarak östradiol ve serbest testosteron 

düzeylerinde artışa neden olmaktadır. Bu durum hiperinsülinemiyi daha da 

kötüleştirip ovaryan ortamı kısır bir döngüye sokmaktadır. Sonuçta artan 

androjen/östradiol oranı ve LH hipersekresyonu ovaryen mikro çevreye 

etki ederek folikülogenezisi bozup foliküllerin atreziye uğramasına neden 

olmaktadır (Schwartz ve Seeley 1997). 

 Hiperinsülineminin dışında obezite ile ilişkili dislipidemi ve 

inflamatuar cevap gibi sistemik değişiklikler de foliküler mikroçevrede 

olumsuz etkilerini göstermektedirler. Obez kadınlarda artmış olarak 

bulunan C-reaktif protein, interlokin-6 Tümör nekroz faktor-alfa (TNF α) 

ve plazminojen aktivator inhibitörü tip-1 gibi inflamatuar faktörlerin 

üreme döngüsü üzerinde zararlı olduğu gösterilmiş (Robker ve diğ. 2009); 

bu durumun anormal folikül ortamı ile ilişkili olduğu vurgulanmıştır. Yine 

aynı grup obez kadınlardaki oosit kalitesinin lipotoksik mekanizmalar 

tarafından etkilenmiş olabileceğini bildirmişler ve bu durumun diyabetik 

kalp hastalığında gösterilen mekanizma ile benzer olduğuna dikkat 

cekmişlerdir. Aşırı lipit maruziyetinin lipitlerin adipoz dokular dışındaki 

hücrelerde (kardiyomiyosit, oosit, granüloza hücreleri vb.) uygunsuz bir 

şekilde depolanmasına, böylece hücresel faaliyetlerin bozulması ve sonuç 

olarak hücre ölümüne yol açabileceği çıkarımına ulaşmışlardır (Schwartz 

ve Seeley 1997, Borradaile ve diğ. 2006). Daha ileri deneysel çalışmalarda 

da,  obez kadınlardan toplanan foliküler sıvıya konulan fare kumulus 

oositlerinde lipit içeriği ve endoplazmik retikulum stresinin arttığı ve 

böylece nukleer maturasyonun bozulduğu gösterilmiştir (Yang ve diğ. 

2012).  

Obez kadınların preimplantasyon embriyoları, anormal gebelik 

sonuçlarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. İnsülin direncine bağlı 

olarak; oositlerdeki azalmış insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-I) 

ekspresyonu sonucu oluşan embriyoların, gestasyonun ortalarında gelişme 

geriliği gösterdikleri ve yine aynı şekilde preimplantasyon döneminde 

yüksek doymuş yağ miktarına maruz kalan embriyolarda da böyle bir 

etkinin olduğu gösterilmiştir (Jungheim ve diğ. 2011). 

Obezitenin uterin reseptiviteye etkisi oldukça tartışmalıdır. Obez 

Polikistik Over Sendrom (PKOS)’lu kadınların implantasyon penceresi 

döneminde yapılan gen ekspresyon analizleriyle normal kilolu kadınlara 

göre bozulmuş bir endometrial genetik profil ve suboptimal 

desidualizasyon olduğu belirtilmiştir (Bellver ve diğ. 2007). Donasyon 

modeli çalışmasında obez kadınların sağlıklı normal kilolu donörlerden 

oosit almalarına karşın gebe kalma olasılıklarının normal kilolu 
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kadınlardan daha düşük olduğu gösterilmiştir. Bir başka donasyon modeli 

çalışmasında ise VKİ’nin implantasyon oranını azaltma yönünden etkisi 

olmadığı vurgulanmıştır (Styne-Gross ve diğ. 2005). Başka bir çalışmada 

donör oositler kullanıldığında obez kadınların gebe kalma şansının, yine 

donör oositleri kullanan normal kilolu kadınlar ile aynı olduğunu ancak 

canlı doğum şansının daha düşük olduğunu göstermişlerdir (Luke ve diğ. 

2011). Bu durum;  obezitenin oosit kalitesi üzerindeki etkisinin, 

endometriyal reseptivite üzerindeki etkisinden daha fazla olduğunu 

destekler niteliktedir. 

Obezite ve Yardımcı Üreme Teknikleri 

Yardımcı üreme teknolojilerinden faydalanan kadınlar sayesinde, 

gebelik öncesi koşullar (obezite ve reproduktif fonksiyonlar gibi) ve 

reprodüktif sonuclar arasındaki ilişkiyi araştırabilme fırsatları doğmuştur. 

Obezite yardımlı üreme teknolojisinin sonucunu etkileyebilip VKİ’nin bir 

birim kadar yükselmesinin, in vitro fertilizasyon (IVF) ile gebelik 

olasılığını 0.84 oranında düşürdüğünü; yaşam tarzı değişimi girişimi ile 

VKİ’de her bir birimlik düşüş ile gebelik şansının 1.19 oranında arttığı 

bildirilmiştir (Bellver ve diğ. 2006). YÜT’den faydalanan kadınlar üzerine 

yapılan bir çok araştırmada, normal kilolu kadınlardaki over stimulasyonu 

sonucunda ulaşılan folikül sayısına; obez kadınlarda ulaşabilmek için 

gereken gonadotropin dozunun çok daha fazla olduğu gösterilmiştir 

(Jungheim ve Moley 2010). Over duyarlılığında azalmadan, azalmış ilaç 

absorbsiyonundan, ya da iki durumdan birden mi bu sonuca varıldığı 

bilinmemekle birlikte; sonuç olarak kontrollü over stimulasyonu sırasında 

benzer sayıda oosit elde edilmesine rağmen, obez kadınlardaki östradiol 

seviyesi normal kilodaki kadınlara oranlara anlamlı derecede düşük 

olduğundan; obezlerde overlerin gonadotropin stimulasyonuna 

cevaplarında bir farklılık olduğunu gostermektedir (Shah ve diğ. 2011, 

Jungheim ve diğ. 2009). Farklı çalışmalarla periovulatuar insan koryonik 

gonadotropin (hCG) derişimlerinin düşüp; intrafoliküler hCG düzeyleri ile 

vücut kütle indeksi arasında ters bir korelasyon olduğu gösterilmiştir. Bu 

bulgularla birlikte fertilizasyon oranlarında azalma da görülür(Carrell ve 

diğ. 2001) ve IVF  için kontrollü over aşırı uyarılması uygulanan obez 

kadınlarda doruk estradiol derişimlerinin daha düşük olmasına, siklus 

sonucunda bozulma paralellik gösterir (Nichols ve diğ. 2003). Kilolu ve 

obez kadınlarda oosit toplanmasında azalma bildirilmiştir (Fedocksák ve 

diğ. 2004). Over yanıtının daha kötü olmasıyla ilişkilidir ve bu durum 

polikistik over sendromu (PCOS) nun bulunması halinde de geçerlidir 

(Bellver ve diğ. 2006). Ayrıca, obez kadınların olgun oositlerinin 

fertilizasyon şansının, normal kilolu kadınların olgun oositlerine nazaran 

daha düşüktür; bu durum obez kadınlardaki oositlerin daha düşük kalitede 

olduğunu düşündürmektedir (Shah ve diğ. 2011). Hal böyleyken 

fertilizasyon oranları daha düşük olacaktır (Fedocksák ve diğ.  2004). 
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Obeziteyle birlikte embriyo kalitesinin daha kötü olup olmayacağı net 

olarak bilinmemektedir çünkü pozitif ve negatif  (Bellver ve diğ. 2006, 

Mulders ve diğ. 2003, van Swieten ve diğ. 2005) raporlar mevcuttur. Bütün 

çalışmalarda olmasa da bir kısmında VKİ artışıyla doğrusal olarak embriyo 

aktarım insidansında ve ortalama aktarılmış embriyo sayısında 

azalımgözlenmiştir (Bellver ve diğ 2006).  Bir meta-analizde obezitenin 

YÜT sonucu üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır ve VKİ’si 25 

kg/m2 ya da daha düşük olan kadınlara kıyasla VKİ’si 25 kg/m2’nin 

üzerinde olan kadınlarda IVF sonrasında gebelik şansının daha düşük 

olduğu (olasılık oranı 0.71), daha yüksek dozlarda gonadotropin 

kullanılması gerektiği (ağırlıklı ortalama farklılıklar, 210.08) ve düşük 

oranının arttığı (olasılık oranı 1.31) gösterilmiştir (Maheshwari ve diğ. 

2007). Buna zıt olarak, VKİ’nin canlı doğumlar, siklus iptali, oosit geri 

alımı ve ovaryum aşırı uyarılma sendromu üzerindeki etkisine yönelik 

herhangi bir kanıt saptanmamıştır. Bununla birlikte, genel olarak, giriş 

ölçütlerinin net olduğu ve sonuçların aynı şekilde bildirildiği ileri 

çalışmalarla fazla kilonun YÜT sonucu üzerindeki gerçek etkisinin 

araştırılması gerektiğini öne sürmüşlerdir. 

Obez kadınların IVF sonrası klinik olarak hamile kalma şansı normal 

kilolu kadınlara nazaran daha düşük (Jungheim ve diğ. 2009), YÜT sonrası 

düşük yapma ihtimali daha yüksek, (Rittenberg ve diğ. 2011, Rittenberg 

ve diğ. 2011) ve IVF sonrası canlı doğum şansı daha düşük olduğunu 

bildiren çalışmalar da mevcuttur (Jungheim ve diğ. 2010). Bunun nedenini 

ise düşük embriyo kalitesine (Metvally ve diğ. 2007), anormal 

endometriyal gelişimine bağlı implantasyon başarısızlığına bağlamışlardır 

(Bellver ve diğ. 2011, Bellver ve diğ .2013). Obezitenin ovaryum dışındaki 

faktörlere etkisi ile YÜT sonucu üzerindeki etkisi provokatif bir mesele 

olmaya devam ettiğinden (Levens ve diğ. 2007) ileri çalışmalar gereklidir.  

Daha önce YÜT’den destek alan obez kadınlarda; gebelik ve canlı 

doğum şansının azalmış, düşük yapma riskinin ise artmış olduğu 2011 

yılında yapılan bir çalışmada bildirilmiştir (Luke ve diğ. 2011). Bu veriler 

değerlendirilirken unutmamak gerekir ki; araştırmacılar toplanan sınırlı 

veriler ile çalışmışlardır. Obez kadınların doğurganlık sonuçları ve gebe 

kalma olasılıkları dışında çok az spesifik veriye sahiplerdir (Luke ve diğ. 

2011). Üremeyle ilgili sonuçlar üzerine yapılan (neonatal-konjenital 

anomaliler, fetal büyüme anormallikleri, neonatal yoğun bakımda kalım 

süresi vb.) prospektif çalışmalar, aynı zamanda spontan şekilde gebe kalan 

obez populasyon için de gerçekleştirilmelidir. YÜT’lerinden faydalanan 

kadınlar üzerinde yapılan çalışmalar göstermiştir ki; obezite 35 yaş 

öncesinde önemli iken, 35 yaş sonrasında kadınların üreme ile ilgili 

kapasitelerini belirleyen baskın faktör yaştır (Luke ve diğ. 2011, Metvally 

ve diğ. 2007). Bu durumda, 35 yaş üzerinde düzenli siklusları bulunan, en 

az 6 ay korunmasız ilişki sonucunda gebe kalmayı başaramamış kadınlarda 
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kilo vermeye odaklanmak yerine, hızla fertilizasyonun sağlanabileceği 

diğer yöntemler kullanmak daha uygun olabilir. Genel olarak infertilite ile 

başvuran ve YÜT’den faydalanması gereken obez bir kadında, gebe kalma 

oranlarının halen iyi olduğu ve yaş faktorünün her zaman için gebe kalma 

başarısını öngörmede baskın faktör olduğu bilinmelidir (Karaca ve diğ. 

2015). 

Obezitede Fertiliteyi Etkileyen Diğer Faktörler 

Genel olarak, mevcut epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar çalışmalar 

obezitenin üreme ile ilgili işlevlerini etkilediğini düşündürmektedir. Ancak 

obez kadınların tümünde üreme sağlığının kötü etkilenmesi gibi bir durum 

söz konusu değildir. Bu yüzden bu kadınların üreme ile ilgili işlevlerini 

etkileyen obezite dışında faktörleri tanımlayabilmek önemlidir. Bu 

faktörlerin beslenme ve fiziksel aktivite olması muhtemeldir. Bu 

faktörlerin her birinin obez kadınlarda üreme ile ilgili fonksiyonlara 

katkısını olup olmadığını açıklığa kavuşturmak zor olabilir.Yapılan bir 

çalışmada ovulatuvar infertilitesi bulunan kadınlara odaklanıp onları yaş, 

vücut ölçüleri, parite, sigara kullanımı, fiziksel aktivite, total enerji alımı 

ve oral kontraseptif kullanımı kriterlerine göre analiz etmişlerdir. Glisemik 

indeksin (belirli bir gıdanın kan sekerini ne kadar yükselttiği ölçüsü) 

ovulatuvar infertilite ile doğrudan ilişkili olduğunu ve karbonhidrat alımını 

kısıtlayan kadınlara göre günlük diyetinde daha çok karbonhidrat bulunan 

kadınların ovaryan infertilite riskinin daha yüksek olduğunu 

belirtmişlerdir. Bunun yanısıra; doymuş yağ alınımını arttırmanın, ovaryan 

infertilite riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu ve bitkisel kaynaklı yağların 

hayvansal kaynaklı yağlara nazaran daha az risk oluşturduğunu 

bulmuşlardır. Yine aynı çalışmada multivitamin ve demir desteği 

alınmasıyla ovaryan infertilite riskinin daha az olduğu vurgulanmıştır 

(Chavarro ve diğ. 2009). 

Beslenmeye ek olarak genel enerji dengesi için fiziksel aktivite de 

fertilitede önem arz etmektedir. Gebe kalmayı planlayan Danimarkalı 

kadınlar üzerine yapılan internet tabanlı bir çalışmada şiddetli fiziksel 

aktivitenin, kadınların gebe kalım süresinin uzaması ile doğrudan bir ilişki 

bulurken, obez ve kilolu kadınlarda bu ilişki gösterilememiştir. Orta 

şiddetteki fiziksel aktivitenin ise gebe kalmak isteyen tüm kadınlar için 

faydalı olduğuna dikkat çekmişlerdir (Wise ve diğ. 2012). 

Obezite ve Gebelik 

Çoğu raporda obez hastalarda kendiliğinden gebeliklerde ya da YÜT 

sonrasında canlı doğum oranlarının düştüğü belirtilmektedir. Obezite ile 

eşlik eden hormon değişikliklerinin korpus luteum ile trofoblast işlevini, 

erken embriyo gelişimini ve endometriyumun alıcılığını etkileyebileceği 

öne sürülmüştür (Bellver ve diğ. 2006, Maheshwari ve diğ. 2007). 

İmplantasyonun da obeziteden negatif şekilde etkilendiği belirtilmiştir 
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ancak bu konu halen tartışmalıdır (Fedocksák ve diğ. 2004). Ek olarak, 

ovülasyon indüksiyonu ya da YÜT sonrasında obezlerin gebelik 

oranlarının daha düşük olup olmadığı halen tartışmalıdır (Bellver ve diğ. 

2006). Bir diğer çalışmada; YÜT tedavisi esnasında en az bir gebelik elde 

edilmesi olasılığının VKİ’si 30-35 kg/m2 olan kadınlarda yaklaşık olarak 

%30; VKİ’si 35 kg/m2’den fazla olan kadınlarda %50 oranında azaldığını 

göstermişlerdir (Wang ve diğ. 2000). 

Spontan şekilde gebe kalan obez kadınlar arasında; düşük ile obezite 

arasındaki ilişki hakkında yeterli epidemiyolojik veri elde edilememiştir. 

Birçok obez kadının anovulatuar oluşu ve gebe kalmak için tıbbi 

müdahaleye gereksinim duyuyor oluşu şaşırtıcı bir durum değildir. Ayrıca, 

düzensiz mensturasyon gören bazı obez kadınlarıın düşük bildiriminde 

bulunmamışlardır veya düşük kanamalarını düzensiz adet kanamaları ile 

karıştırmış olmaları mümkündür. Obezlerde sadece YÜT ile elde edilen 

konsepsiyonlarda değil, bunun dışında da düşüklerin daha sık 

görülebilmektedir ancak (Fedocksák ve diğ. 2004, Mulders ve diğ. 2003, 

Wang ve diğ. 2000) buna yönelik çelişkiler de mevcuttur. Bu konuyu 

aydınlatmak için, 2011 yılında obezite ve düşük riskini araştıran sistematik 

bir derleme ve metaanaliz yayımlanmıştır (Boots ve diğ. 2011). Bu 

metaanalize göre, obezite ile ilgili 16 çalışma incelenmiş ve VKI 25 kg/m2 

ve üzerindeki vakalarda düşük riskinin, spontan şekilde gebe kalmış 

normal kilolu kadınlara oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur (olasılık 

oranı: 1,31, %95 güven aralığı: 1,18–1,46). Bir görüş birliği olmamasıyla 

birlikte; kabul gören inanış, sadece VKİ 30 kg/m2’den yüksek olan 

kadınların yüksek riskli olarak kabul edilmesi gerektiği yönündedir (Public 

Affairs Committee of the Teratology Society 2006). Ayrıca çalışmalar 

arasındaki uyumsuzluklar hastaların yağ dağılımına göre ayrışma 

yapılmaması nedeniyle olabilir (Winter ve diğ. 2002).  

Obezite, infertilite ve PKOS arasında karmaşık bir şekilde ilişki olduğu 

ve bu üç bulgunun birlikte görülme insidansının giderek arttığı 

bilinmektedir. Ancak obezite, PKOS varlığına bakılmaksızın hem spontan 

düşük için hem de gebelik komplikasyonları için bağımsız bir risk faktörü 

oluşturmaktadır (Bellver ve diğ. 2003). Yapılan bir çalışmaya göre; 

VKİ’nin ≥25 kg/m2 olan kadınlarda, düşük oranının anlamlı olarak arttığı 

bildirilmiştir (olasılık oranı: 1,67; 95% güven aralığı: 1,25-2,25) (Metwally 

ve diğ. 2008). Benzer şekilde oosit donasyonunu takip eden gebeliklerin 

incelendiği bir çalışmada da kilolu ve obez kadınlarda düşük oranı daha 

yüksek bulunmuştur (Lashen ve diğ. 2004). 

Obeziteye anne ölümü ile anesteziye bağlı ölümler gibi yüksek riskli 

obstetrik nedenler de eşlik etmektedir (Hall ve Neubert 2005, Kabiru ve 

Raynor 2004, Ramsay ve diğ. 2006). Gebelik boyunca ve doğum süresince 

obez olan annelerin antenatal, intrapartum, postpartum komplikasyonları 

açısından önemli risk altında olduğu bilinmektedir. Doğum öncesinde 
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tekrarlayan düşüklerden başka konjenital anomaliler, preeklampsi, 

gestasyonel diyabetes mellitus (GDM) ve venöz tromboembolizm en başta 

gelen problemleri oluşturmaktadır. Ayrıca obez annelerin doğum eylemleri 

sırasında fetal distrese ve eylemin uzamasına bağlı sezeryan oranı da 

artmaktadır. Bazı çalışmalarda obeziteye bağlı sefalopelvik disproporsiyon 

(CPD) riskinin artmış olduğu bildirilmesine (Lee ve Koren 2010, Madan 

ve diğ. 2009) rağmen bir diğer çalışmada CPD oranının obez gebelerde 

artmadığına dikkat çekilmiştir (Athukorala ve diğ. 2010). Aynı zamanda 

obez annelerin bebekleri çoğunlukla makrozomiktir ve hastanede kalım 

süreleri de uzayabilmektedir (Riskin-Mashiah ve diğ, 2011). Meta analiz 

çalışmalarıyla, maternal obezite ile ölü doğum ilişkisi gösterilmektedir 

(Smith 2012). 

Maternal obezite ayrıca perinatal ölümler ve fetal anomalilerle de 

ilişkilidir (Smith 2012, Daşkıran ve Kavlak 2009). Her seviyedeki sağlık 

bakım uygulayıcılarının obezitenin anne ve bebek sağlığını etkileyen 

sorunları tespit edip; etkili ve uygun girişimlerde bulunması önem arz 

etmektedir. 

Obezitenin negatif etkisi merkezi sinir sistemi (nöral tüp defektleri), 

büyük damar, ventral duvar ve barsak kusurları gibi fetal malformasyonları 

da kapsar şekilde görülebilir (Linnè ve diğ. 2004, Hall ve Neubert 2005). 

Doğumsal anomalilere ek olarak obez annelerin çocuklarında 

intrauterin fetal ölüm, kafa travması, omuz distosisi, brakial pleksus 

lezyonları, mekonyum aspirasyonu, fetal distress, klavikula kırıkları ve ilk 

yıl içinde ölüm riski de daha yüksek olarak karşımıza çıkar (Public Affairs 

Committee of the Teratology Society 2006, Kabiru ve Raynor 2004). 

Emzirmeye başlama ve sürdürme de obeziteyi etkileyen diğer önemli 

etkenlerdendir. Postpartum dönemde obezite yara iyileşmesini 

geciktirmesinin yanısıra, üriner yol enfeksiyonlarını indükler. Obez 

kadınlarda gebelik ve özellikle 6-18 aylar arasını kapsayan doğum sonu 

dönemde üriner enfeksiyon oranlarında artış olduğunu belirten güçlü 

çalışmalar mevcuttur (Smith 2012).          

Sonuç olarak obezitenin kadın üreme sağlığına, normal yollardan yada 

YÜT ile gebe kalmasına, gebeliği sürdürüp, canlı doğum yapma 

oranlarına, emzirme dönemine başlama ve sürdürmesine olan etkileri halen 

tartışmalıdır. İleri çalışmalarla bu konuların aydınlatılması gerekmektedir. 
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FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK SAĞALTIMDA OTOKTON BİR 

YAKLAŞIM : “RUMİ AŞKIN TERAPİ” 

 

Faik ÖZDENGÜL* 

 

Giriş  

22 Temmuz 1946 yılında 61 ülkenin temsilcisiyle imzalanan Dünya 

Sağlık Örgütü anayasasında sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı 

değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam “iyilik hali” olarak 

tanımlanmıştır. Ancak fizyoloji biliminde tam bir iyilik halinden ziyade 

“Homeostaz” terimi tercih edilmektedir. Fazla sayıda feed-back kontrol 

sinyalleri gerektiren kan basıncı, kalp performansı, gibi tüm vücutta 

otokontrolu sağlayan mekanizmaları ortaya çıkaran ve açıklayan bir 

integratif fizyoloji kavramı olan “Homeostaz”, vücudun yüksek düzeydeki 

iç kontrol mekanizması olup, iç ortamın sabit ya da statik koşullarda 

korunması anlamına gelmektedir (Guyton ve Hall, 2001).  

Özetle “Homeostaz” vücudun dış ve iç ortam arasındaki dengeli olma 

hali veya uyum sağlaması olarak görülebilir. Vücudumuzda bulunan 

yaklaşık 100 trilyon hücrenin her biri adeta sosyal bir düzen içinde, bazıları 

da bir araya gelmek suretiyle organ ismini alarak homeostatik şartlar 

altında varlığını sürdürmektedir. Hastalıklar da sıklıkla homeostazın 

bozulma durumu olarak düşünülmektedir (Guyton ve Hall, 2001).  

Buradan yola çıkarak insan için sağlıklı olma halini hem kendi içinde, hem 

de iç ve dış ortam arasında dengesizliklerle başa çıkabilmesi ve uyum 

sağlaması olarak yeniden tanımlamak yanlış olmayacaktır.  

Psikoterapi kişilerin yaşadıkları duygusal çatışmaları çözümlemeyi, ruh 

sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel 

adıdır. Bu tanım, insanın içinden ya da çevreden gelen ruhsal uyarılarla 

oluşan dengesizliği ve çatışmalarını gidermek, onlarla başa çıkmak 

suretiyle hem iç hem de dış dünyasıyla barış içinde kalabilmesi gereğini 

anlatmaktadır. Bu bağlamda sağlıklı olmak hem içsel olarak hem de dış 

dünyayla uzlaşmak, dengede kalmak ve barış içerisinde olmaktır. Bütün 

sağaltım yöntemlerinin hedeflemesi gereken de tam olarak budur.  

Bugün geldiğimiz noktada bedensel ve fizyolojik dengesizliklerin 

psikolojik sonuçları olabildiği gibi duygu bozuklukları ve duygusal 
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çatışmaların da bedensel arazlara yol açtığı kabul edilmektedir. 

Psikosomatik rahatsızlıklar bunun en çarpıcı örneklerindendir. 

Psikosomatik bozukluklar başlangıcı, ilerleyişi ve şiddetlenmesi üzerinde 

ruhsal etmenlerin rol oynadığı bedensel hastalıklar olarak 

tanımlanmaktadır. Günümüz genel tıp pratiğinde, zihinsel ve bedensel 

terminoloji iç içedir ve belirli bir eksende hastalığa nasıl tanı konulacağı, 

tedavinin nasıl planlanacağı ve takiplerinin nasıl yapılacağı bu eksen 

üzerinde tartışılmaktadır. 

Literatürde psikosomatik kavramının milattan önceye dayandırıldığı 

görülmektedir. M.Ö. 4. yüzyılda Yunan filozofu Platon ruhsal iyileşme 

olmadan bedeni iyileştirmenin mümkün olmadığını ifade etmektedir. 

“Psikosomatik” sözcüğü teknik bir terim olarak Frued ‘dan 80 yıl önce 

Johann Christian August Heinroth tarafından ortaya atılmış, Batı 

dünyasının ilk psikiyatri ve psikoterapi profesörü olarak bilinen Heinroth, 

psikosomatik tıbbın gelişimine kayda değer katkı sağlamıştır (Steinberg &  

Lingen & Himmerich, 2013,s.11).  “Psikosomatik Tıp” kavramı ise 1922 

yılında Frued’un ilk öğrencilerinden biri olan Felix Deutsch tarafından tarif 

edilmiştir (Lipsitt, 2006, s.5). 

19. yüzyılda tıp biliminde morbid anatomi, mikrobiyoloji ve biyokimya 

alanında elde edilen başarılar, giderek artan uzmanlaşmayı ve tıbbın 

psikolojik yönlerinin incelenmesini içine alan yeni bir yönelimle 

sonuçlanmıştır. Özellikle Freud, Pavlov ve Cannon gibi bilim insanlarının 

çalışmaları tıbbi uygulama ve araştırmalarda psikosomatik yaklaşımının 

önünü açmıştır. Ortaya koydukları yöntem ve teoriler, duyguların 

ölçümlenmesi ve bastırılmış- bilinçdışı psikolojik içeriklere ulaşmaya 

yönelik yeni araçlara zemin hazırlamıştır. Almanya ve Avusturya'da 

başlayan psikosomatik yaklaşım, Amerikan psikiyatrlarının ve özellikle de 

psikanalistlerin psikosomatik araştırmaları sayesinde yaygınlaşmıştır 

(Wittkower, 1974) . Alanda 30’lı yıllardan itibaren, esansiyel 

hipertansiyon, peptik ülser, ülseratif kolit  gibi hastalıklarda duygu durum 

ilişkisine yönelik çalışmalar yapıldığı görülmektedir (Wittkower, 1964, 

s.1055). Ruhsal sağlıkla ilişkilendirilen psikosomatik hastalıkların başında 

yukarıda sayılanlara ilave olarak migren, romatoid artrit, bronş astması, 

tirotoksikoz, nörodermatit gelmekte, homeostazın bozulmasının çeşitli 

sonuçlarına yönelik olarak beden ve zihnin bütüncül değerlendirildiği 

çalışmalar sürmektedir.    

İnsan doğasındaki dengenin hem biyolojik hem de duygu, düşünce ve 

davranışları içeren ruhsal uyumla gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Bu 

anlamda duygu odaklı terapilerin son yıllarda giderek yaygınlaşması da 

anlamlı hale gelmektedir. Çünkü davranışlarda değişiklik oluşturabilmenin 

yolu olaylar karşısındaki tutum ve düşünceler ve akabinde de eskisinden 

farklı olarak yeni duygulanım değişikliğini gerektirmektedir.  
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Duygular ve Psikofizyoloji 

Duyguların oluşumuyla ilgili görev alan birçok yapı vardır. 

Hipotalamus, limbik sistem, amigdala, hipokampüs, singulat girus, 

korteksin birçok bölümü, talamus ve insula bunlardan başlıcaları olarak 

sayılabilir. Duyguların serebral korteksin aktivitesi ile düzenlendiği, 

duyguların dışa vurulmasının ise limbik sistem ve hipotalamus aracılığı ile 

olduğu kabul edilmektedir. Başka bir deyişle, hipotalamus duyguların 

kendilerini vücuttaki çeşitli fonksiyonlardaki değişikliklerle ifade 

etmelerini sağlamaktadır (Hall, 2017) 

Duygular, organizmada, çevredeki belirgin uyarıcıların hızlı bir şekilde 

tanımlanmasını ve adaptif davranışsal ve fizyolojik tepkilerin üretilmesini 

yansıtan, epizodik ve senkronize değişiklikler olarak tanımlanmaktadır. 

Geçici olmasına rağmen, duygular hayatta kalmak için oldukça önemli 

olup algı, dikkat, hafıza, karar verme gibi bilişsel süreçler üzerinde güçlü 

ve kalıcı bir etkiye sahiptir (Dolan, 2002, s.1191). 

Duygular, amaç veya ihtiyaçların karşılanması için çevre ile etkileşim 

halinde anında değerlendirme sağlamakta, duygusal sistem değişen 

koşullara uyumlanmak için organizmayı davranışsal, fizyolojik, bilişsel ve 

deneyimsel olarak yeniden ayarlamaktadır. Kişisel olarak neyin önem 

taşıdığına, ilişkisel olaylarda verilen tepkilere ve bir ilişkide nelerin önemli 

olduğuna dair ipucu veren duyguların, bilinçdışından bilince çıkması 250 

milisaniye yani bir saniyenin 4’te bir kadar kısa bir sürede gerçekleşmekte, 

kişi 30 milisaniye içerisinde duygu tepkisi vermektedir. Bu bağlamda 

duygular, tutumların ve olası eylemlerin sözsüz birer iletimi olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Schore, 2012, s. 17 - 18).  

Korku ve/veya kaygı hissettiren durumlarla karşı karşıya geldiğinde  

talamus bu bilgiyi amigdalaya göndermekte, amigdala hipokampusle 

iletişime geçmekte “Daha önce böyle bir durum yaşadım mı?” veya 

“Böyle bir duruma hazırlıklı mıyım?” sorularını iletmektedir. Eğer 

hipokampus acı veren duygusal anıların varlığını gösterirse, kişi de içinde 

bulunduğu duruma korku ve kaygı ile tepki vermektedir. Güçlü duygular, 

mantıklı düşünme sisteminin önünü kesebilmekte, korku ve kaygı gibi 

duygular sığ nefes alımına yol açmaktadır. Beyni oksijensiz, aç bırakan bu 

durum kişinin sadece hayatta kalma iç güdüsü ile hareket etmesine yol 

açarak,  mantıklı düşünme, yaratıcılık ve empati yollarını kapatmakta ve 

sonuç olarak da fizyolojik ve kimyasal tepkilerin oluşmasına zemin 

hazırlamaktadır.  

Ruhsal davranışlar subjektif duyguların objektif yansıması olarak 

görülebilir. Duygu oluşum süreci, uyaranları algılama, algılara fizyolojik 

tepki verme, ortaya çıkan duruma bilişsel süreçlerle anlam yükleme ve 

yaşanılan durumu kültürel normlar üzerinden ifade etme şeklinde 

sıralanabilir. Duyguların davranışsal, otonomik ve hormonal bileşenlerinin 
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olduğu düşünülürse duygular zamanla davranışa dönüşerek daha kalıcı 

hale gelirler. Aynı duygu sinyalleri devam ettikçe kısa süreli bellekteki 

hafıza kesitleri hipokampus tarafından uzun süreli belleğe taşınmakta ve 

alınan uyarılara karşı tepkiler otomatik davranışlara dönüşmeye 

başlamaktadır.  

Psikoterapinin bir tanımı da duyguların söze gelmesidir. Bu da beynin 

sağ yarımküredeki duygusal hafızanın sol yarımküre tarafından işlenmesi 

ve dil yoluyla ifade edilmesini gerektirmektedir. Yani duygusal 

çatışmaların çözümlenmesi beynin her iki yarım küresinin birlikte 

çalışmasını gerektirmektedir. 

Schore’a (2012) göre günümüzde Psikoloji bilimi açık ve 

gözlemlenebilen, belirgin,  bilinçli,  sözel,  rasyonel,  mantıksal sol 

yarımküreden (SoY); üstü kapalı, entegratif (bütünleştirici), bilinçdışı, 

sözsüz, bedensel odaklı duygusal sağ yarımküreye (SaY) bir geçiş 

yapmakta ve bu paradigma geçişi bütün bilimlerde aynı anda meydana 

gelmektedir. 

Psikoterapide kişinin duygusal değişimi için sağ hemisfer süreçlerinin 

harekete geçirilmesi önem taşımaktadır. Bu noktada davranışların ve 

hissedilenlerin gerekçelerinin anlaşılması, başka davranışlar geliştirme ve 

hissetme girişimlerini kolaylaştırmaktadır. Kişinin duygusal ya da 

davranışsal problemlerini çözmek için değişmesi gerekli olan şey, sağ 

serebral hemisferin girdiyi işlemleme şeklidir (Ak vd. 2014,s.134).    

Sonuç olarak duygular zihinsel sağlığımızla doğrudan ilişkili olup 

algımızı etkilemekte, fiziksel gücümüzü değiştirmekte ve aklımıza 

müdahale etmektedir. 

 Psikoterapötik Yaklaşımlar 

Bugün fizyolojik ve psikolojik iyilik hali için gerekli duygusal 

çatışmaları çözmek ve duygulanımlarda olumlu değişiklik oluşturmak için 

kullanılan yaklaşık 800 çeşit psikoterapi yöntemi olduğu söylenmektedir 

(Özakkaş,2004,s.23). Ancak yaygın olarak kullanılanlar arasında 

Pavlov’un ve Edward Thorndike’in teorilerine dayanılarak oluşturulan 

Davranışçı Terapiler, Beck ve Ellis’in geliştirdiği Bilişsel Davranışçı 

Terapiler, Kaynağını Freud’dan alan Dinamik Terapiler, Rollo May, 

Bugental ve Yallom’un başını çektiği Varoluşçu ekol, Masterson’un 

Kendilik Kuramı, Fritz Perls’in kurucularından olduğu Gestalt Terapiler, 

Erick Bern’in Transaksiyonel Analizi sayılabilir (Karataş & Yavuzer, 

2018)  

Bireysel terapilerin yanı sıra grup terapisi adını verdiğimiz birden çok 

katılımcının birlikte olduğu yaklaşımlar da başarıyla uygulanmaktadır. 

Yallom’a göre grup terapileri bireysel terapilere göre daha avantajlıdır. 
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Bireyselden farklı olarak evrensellik, grup bağlılığı ve özveride bulunma 

adını verdiği farklı avantajlara da sahiptir (Yalom, 2012) .  

Grup terapilerini bilimsel anlamda ilk kez 1907 yılında veremli 

hastalara uygulayan Pratt, haftada iki kez yaptığı uygulamalardan olumlu 

sonuçlar almıştır. Yöntemin yaygınlaşmasıyla birlikte  psikiyatri 

departmanlarının yanı sıra sigara bağımlıları, uyuşturucu bağımlıları, 

alkolikler, dullar, şeker hastaları, sorunlu kadınlar gibi dezavantajlı gruplar 

ta problemlerine yönelik yardımlaşmışlardır (Özakkaş, 1995,s.29) 

Grup tedavilerinde tedavi edici faktörler şunlardır; 1. Umut aşılama, 2. 

Evrensellik, 3. Bilgisel katkıda bulunma 4. Özverili olma ve fedakarca 

davranma, 5. Birincil aile özelliklerinin grupta tekrar yaşanması ve bunun 

tedavi edici özelliği, 6. Toplumsallaştırıcı tekniklerin gelişimi, 7. Taklitçi 

davranış, 8. Karşılıklı öğrenme, 9. Grup bağlılığı, 10. Duygusal boşalım 

(Katarzis), 11. Varoluş etmenleri (Yalom, 2012) .  

Psikoterapide ilişki tedavi açısından son derece önemlidir. O yüzden 

hastanın sosyo kültürel değerleri ve inancı göz önünde bulundurularak 

ortak bir dil geliştirmek gerekmektedir. Bu bağlamda psikoterapi 

yaklaşımları farklı ülkelerde büyük değişiklik göstermektedir. Bunun 

nedeni psikoterapi yöntemlerinin kültürel, etnografik, sosyolojik ve 

psikososyal kodlarla ilişkili olmasıdır. Ülkemizde kullanılan yöntemler 

çoğunlukla Batı orijinlidir. Ancak yakın dönem çalışmalarda Batı orijinli 

bu yöntemlerin farklı kültürlerdeki etkisi sorgulanmaktadır. Coğrafya, 

tarih, kültür ve inancına bakılınca “Batılı” insandan oldukça farklı kodlara 

sahip olan Anadolu insanı için kendi kültür kodlarına uygun psikoterapotik 

yöntemlerin geliştirilmesi zorunlu görülmektedir. 

Kendi kültürel kodlarımıza uygun olarak, Hz. Mevlana’nın dünyaca 

ünlü eseri Mesnevi’nin bir psikoterapi işlevi gördüğünü ortaya 

koyduğumuz ve “Rumi ve Aşkın Terapi” ismini verdiğimiz yöntem 

toplumsal karakteristiklerimiz için otokton (yerli) bir psikoterapi 

yaklaşımıdır.  

Rumi ve Aşkın Terapi  

Batı’da Rumi olarak tanınan Mevlana Celaleddin, 1207 yılında 

Afganistan’ın Belh şehrinde doğmuş ve 1273 yılında Konya’da vefat etmiş 

Büyük İslam Mütefekkiridir. Yazdıkları ve söyledikleri sadece yaşadığı 

coğrafyada değil bütün bir dünyada etkili olmuş ve düşünceleri ekseninde 

vefatından hemen sonra Mevlevilik adı verilen ekol oluşmuştur. 

Vefatından bugüne değin dünyanın dört bir bucağında kurulan 

Mevlevihanelerde sayısız bilim insanı ve mutasavvıf yetişmiştir. Etkileri 

bugün de halen devam edegelmektedir  

Unesco 2007 yılını Mevlana yılı ilan etmiştir. Mevlana Amerika’da en 

çok okunan şair olarak anılmaktadır. Coleman Barks’ın çevirilerinden 
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oluşan bir kitap olan “The Illuminated Rumi” Amerika’da ısrarla tavsiye 

edilmiş, Boston Globe Gazetesi de insanların artık Amerika’da sıkışan 

trafikte Mevlana’nın şiirlerini dinleyerek sakinleştiğini yazmıştır ( Lewis, 

2010, s.31)    

Osmanlı Medeniyeti’nin teorisyeni olarak da görülen Mevlana 

Celaleddin Rumi,  6 yaşında ailesiyle birlikte Belh’ten ayrılarak 15- 16 yıl 

süren bir göç hikayesinin sonunda Konya’ya gelmiştir.    Babasından 

almaya başladığı eğitimini onun vefatından sonra da sürdürerek, zahiri 

ilimlerde döneminin en önde gelenlerinden olmuştur. Ancak asıl onun 

hayatının dönüm noktası 40 lı yaşlarına yakın Şems-i Tebrizi ile 

tanışmasına dayanmaktadır. Şems Mevlana’nın hayatında çok farklı bir 

etki bırakmış ve ona manevi dünyanın kapılarını açmıştır. Kısa süren bu 

birliktelik ve ardından Şems’ten ayrılmak zorunda kalması Mevlana’nın iç 

dünyasında derin etki bırakmış ve önce Divan-ı Kebir ve sonrasında da 

Mesnevi adlı eserlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Rubai ve 

şiirlerinin yanı sıra Fihimafih, Mektubat ve Mecalis-i Seba adlı eserleri de 

mevcut olan Mevlana’nın en etkili eseri şüphesiz Mesnevisidir 

(Fürüzanfer, 2004) .  

Mesnevi insana insanın hikayesini anlatmaktadır. Mevlana, insanın 

temel sorunlarını ve çözüm önerilerini hikayeler ve metaforlar kullanarak 

etkileyici ve dönüştürücü bir tarzda dile getirmiştir. Yazıldığı andan 

itibaren çok büyük ilgi gören bu eser, yüzyıllar boyunca bütün 

Mevlevihanelerde adeta bir ders kitabı niteliğinde okutulmuştur. Rumi ve 

Aşkın Terapi, insanın ve problemlerinin Mesnevi’den hareketle 

Mevlana’nın düşünceleri ile değerlendirilmesine dayandırılmaktadır.   

Mesnevi eksenli bu çalışmada, yaklaşık 10 yıldır yeni bir grup terapisi 

yöntemi uygulanmaktadır. 12-15 kişilik terapi grupları ortalama 3 saat 

süren ve iki bölümden oluşan bir oturumda bir araya gelmektedir.  

Birinci bölümde duyguların sözel ifadesi ve katılımcıların gruba 

getirdiği serbest konular konuşulmakta, ikinci bölümde ise moderatör 

tarafından Mesnevi’den seçilen bölümler okunarak öznel değerlendirmeler 

ve ortak yorumlamalar alınmaktadır. Terapi bitiminde katılımcılardan tek 

tek geri bildirim alınması ve Mevlana’ya ait dua cümlelerinden oluşan 

niyaz bölümüyle oturum sonlandırılmaktadır. 

Mevlana Mesnevisinde oluşturduğu yöntem ve düşünce yapısının  

gerçekte bir sağaltım yöntemi olduğunu şu sözleriyle ifade etmektedir: “- 

Haydi iyileşmez hastalıklar için sala. Bizim ilacımız hastalar için 

birebirdir. Biz iş ve söz hekimleriyiz” (Özdengül, 2005). 

Rumi ve Aşkın Terapi bütüncül (Holystic) bir psikoterapi yaklaşımıdır. 

Mesnevi’de  kimi zaman tıpkı davranışçı ekoller gibi, “Yüzün çirkinse 

huyunu güzelleştir” der veya bir rehber kılavuz bulup onu modellememizi 
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ister. Bir başka yerde tıpkı bilişsel yöntemlerde olduğu gibi, düşünceyi ele 

alır ve “Her hünerin aslı, esası, hayalden, arazdan düşünceden başka nedir 

ki?” der. Bazen dinamik ekollerde çalışıldığı gibi işin kökenine inilmesi 

gerektiğinden bahseder: “İç sıkıntısı görünce ona bir çare bul. Çünkü 

dallar, hep kökten meydana gelir. Kişinin sırrı ağacın köküne benzer. 

Yaprakları, o kökten feyz alırda kupkuru gövdesinden çıkar, yeşerir”. 

Yalnızlık, ölüm, belirsizlik, sorumluluk ve hayatın anlamı gibi Varoluşçu 

teorinin soru ve kavramları da da aslında Mesnevi’de cevabını bulmaktadır 

(Özdengül, 2005). 

Mevlana, insanın derdinin aynı zamanda onun dostu olduğundan yola 

çıkarak ilk başta derdi ile insanı dost yapmak istemekte ve tıpkı Terk 

Depresyonu kuramını oluşturan James F. Masterson’un da ifade ettiği gibi 

insanın temel probleminin ayrılık olduğunu belirtmektedir. Nitekim 

Mesnevi’nin daha ilk beyti “Dinle, bu ney nasıl şikâyet ediyor, ayrılıkları 

nasıl anlatıyor” diye başlamaktadır (Özdengül, 2016). Dinamik teoriye 

göre de insanda anxiyete oluşturan temel etkenlerden biri Seperasyon yani 

ayrılık şeklinde tanımlanmaktadır. Hayat anne karnından ayrılıkla 

başlamakta ve nihayetinde ölümle yani ayrılıkla sona ermektedir. Hayat 

kayıplarla baş etme yöntemidir. Psikoterapinin hedefi de kişiyi travmalara 

karşı dayanıklı hale getirmektir. Problemsizlik isteği rahatsızlıkların 

başlıca nedenlerindendir. Mesnevi’de geçen Kazvinli hikayesi bunu 

anlatan en başarılı örneklerden biridir (Özdengül, 2005). 

Rumi ve Aşkın Terapi duygu akıl ve mihenk üçlemesi üzerine 

kurulmuştur. Fihimafih adlı eserinde Mevlana insanı şöyle anlatmaktadır: 

“İnsan uzaktan bir bayrağa benzer. Yaklaşınca, bayrağın altında binlerce 

duygu askeri görürsün ve bu askerlerin yönetilmesi gerekir ki bu akılla 

olur, akıl da yetmezse mihenge başvurulur.” Mihenk Mevlana’ya göre 

Kur’an’dır. Mevlana’ya göre duygular mihenge uygun akıl tarafından 

yönetilmeli ve kişi bunu yapacak sabra ve olgunluğa ulaşmalıdır. Bunun 

için de Mesnevi’de pek çok yöntem önermektedir. Mevlana hikaye ve  

metafor yoluyla duygu ve davranışı dönüştürecek yeni inançlara 

ulaşmamızı sağlamaktadır. 

Watzlawick (1978)’e göre de dönüşüm sağ hemisfer yoluyla olmalıdır 

ve metafor ve hikaye sağ serebral hemisfer dilidir. Mevlana, Mesnevisinde 

indirek telkin yöntemini kullanmakta ve bunun aracı olarak ta hikaye ve 

metaforlara sık sık yer vermektedir.  

Rumi Aşkın Terapi duygusal çatışmaların çözümünde aşağıdaki temel 

ilkeler ekseninde şekillenmektedir:  

1. Zıtlık(opposition): “Sağlık, zıtların sulhüdür; aralarında savaşın 

başlamasını da ölüm bil!” ( Mesnevi.1.1293) 
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2. Aramak(quest): “Bu aramak yok mu, kutlu bir iştir. Hak 

yolundaki bu istek, maniler giderir. Bu istek, dileklerinin anahtarıdır. Bu 

istek, senin ordundur, bayraklarının yardımcısıdır.”(Mesnevi.3.1442-43) 

3. Bilgi(information): “Bilgi, Süleyman mülkünün hâtemidir; bütün 

âlem cesettir, ilim candır.”(Mesnevi.1.1430) 

4. Devinim(movement): “Çalışmada bir hareket gerek ki ayran, 

gönüldeki yağdan ayrılsın!”(Mesnevi.4.3045) 

5. Fayda(benefit): “Her görünen şeyin faydası, faydanın ilaçlarda 

gizli oluşu gibi o şeyin içinde gizlidir. Oğul bunla, satrançtaki oyunlara 

benzer... her oyunun faydasını ondan sonrakinde gör.”(Mesnevi.2880-

2889) 

6. Tahammül(endurance): “Pîri seçip ona teslim oldun mu, nazik 

ve tahammülsüz olma; balçık gibi gevşek ve sölpük bir halde bulunma.Her 

zahmete, her meşakkate kızar, kinlenirsen cilâlanmadan nasıl ayna 

olacaksın?” (Mesnevi.1.2989-2980) 

7. Aşk(amour): “Ey bizim sevdası güzel aşkımız; şadol; ey bütün 

hastalıklarımızın hekimi;Ey bizim kibir ve azametimizin ilâcı, ey bizim 

Eflâtun’umuz! Ey bizim Calinus’umuz!”(Mesnevi.1.23-24) 

8. Sır(secret): “İnsanın sırrı ateşten üstündür. Hiç cehennemin 

maliki ateşte helak olur mu?”(Mesnevi.5.1935) 

9. Zevk(pleasure): “Ana, gel de Tanrı’nın burhanını gör ki bu 

suretle Hak haslarının zevk ve işaretini de göresin.”(Mesnevi.1.788) 

10. Niyet(contemplation): “Çünkü cenneti aletle yapmamışlardır ki... 

orası amellerden, niyetlerden yapılmadır.”(Mesnevi.1. 475) 

11. Hikmet(Philosopy): “Hikmet arayan hikmet kaynağı olur, 

tahsilden ve sebeplere teşebbüsten kurtulur.”(Mesnevi.1.1063) 

12. Sezgi(discernmet): “Burnuna gayptan bir koku gelmedikçe, 

söyle… burnunun ucundan başka bir şey görebilir 

misin?”(Mesnevi.1.3770) 

13. Hedef(aim): “Her şey maşuktur, aşık bir perdedir. Yaşayan 

maşuktur, aşık bir ölüdür. “(Mesnevi.1/30) 

14. Sorumluluk(responsibility): “Çünkü insanın yarısı ayıptandır, 

yarısı gayıptan! Madem ki başında onlarca yara var, merhemini başına 

vurmalısın. Yarayı ayıplamak, ona merhem koymaktır. Sınık bir hale düştü 

mü “Bir kavmin azizi zelil oldu mu acıyın ona”hadîsine mazhar 

olur.”(Mesnevi.2.3035) 

15. Sevgi(love): “Sevgi, acıları tatlıya çeker, tatlılaştırır. Çünkü 

sevgilerin aslı, doğru yola götürmedir.”(Mesnevi.1.2580) 

16. Vermek(contribute): “Hak uğruna ekmek verirsen sana ekmek 

verirler; Hak uğruna can verirsen sana da can 

bahşederler.”(Mesnevi.1.2236) 

17. Özgürlük(freedom): “Ey oğul! Bağı çöz, azat ol. Ne zamana 

kadar gümüş, altın esiri olacaksın?”(Mesnevi.1.19) 
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18. Teslimiyet(acquiescence): “Tevekkülden daha güzel bir kazanç 

yoktur. Esasen Hak’ka teslim olmadan daha sevgili ne 

var?”(Mesnevi.1.916) 

19. Edep(manners): “Tanrı’dan edebe muvaffak olmayı dileyelim. 

Edebi olmayan kimse Tanrı’nın lûtfundan mahrumdur.”(Mesnevi.1.79) 

20. Dua(niyaz): “Yusuf’a karşı nazlanma, güzellik iddia etme! 

Yakub’casına niyaz etmek ve ah eylemekten başka bir şey yapma! Niyaz 

yolu emin bir yoldur. Nazı bırak ta o yola düş.”(Mesnevi.1.1908) 

Sonuç olarak beden ve ruh sağlığı birbirinden ayrılamaz iki yol 

arkadaşıdır. İyilik hali terimi (Homeostaz) sözü edilen fizyolojik ve 

psikolojik mekanizmaların bir denge içinde olmasına bağlıdır. Bir çok 

bedensel hastalığın ardında duygusal çatışmaların olduğu aşikardır. 

Duygusal çatışmaların çözümü için uygulanan psikoterapi yöntemlerinin 

kültürler arası farklılıklardan etkilendiği de bilinen bir gerçektir. Sahada 

çalışan profesyonellerin kültürlerarası farklılıklar ile ilgili eğitilmesi bu 

manada önemlidir. 

Ülkemizde de bu manada kendi kültürümüze ve kültürel kodlarımıza 

uygun yöntemlerin geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğu ortadadır. 

Rumi Ve Aşkın Terapi kültürel manada ve  uygulanabilirlik açısından hem 

klinisyenler hem de koruyucu ruh sağlığı anlamında çalışanlara faydalı 

olacaktır. Bunun yanında Rumi Ve Aşkın Terapi sadece yerli değil 

Mevlana’nın evrenselliği düşünülürse kroskültürel bir terapi yöntemi 

olarak ta değerlendirilmelidir. Bu konuda kullanım ve yararlılığı ile ilgili 

daha ileri çalışmalara da ihtiyaç vardır.  
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FARMAKOLOJİ VE UYUNÇ 

Pharmacology and Compliance/Adherence 

Filiz ÖZYİĞİT* 

 

Giriş 

Uyunç kavramı;  Akılcı ilaç kullanımı (AİK) ilkeleri doğrultusunda 

hastanın doktorunun reçeteye yazığı ilaçlarını önerildiği şekilde, dozda, 

önerilen aralıklarla, önerilEN kadar zaman periyodu içinde kullanıp 

kullanmadığını belirler (Toklu ve Akıcı, 2010).  

Tedaviye uyunçsuzluk kavramı ise hastanın doktoru tarafından verilen 

reçetedeki ilaçları kullanmaması, düzensiz kullanması, reçete edilmeyen 

ilaçları kullanması, randevularına zamanında gelmemesi kısaca tedavi 

programına uymaması olarak ifade edilmektedir (Kao ve Liu, 2010), ( 

Balıkçı ve Uzun, 2014). 

DSÖ’nün tanımına göre göre AİK “hastaların ilaçları klinik 

ihtiyaçlarına uygun şekilde kişisel gereksinimlerini karşılayacak dozlarda, 

yeterli zaman diliminde, kendilerine ve topluma en düşük maliyette 

almalarını gerektiren kurallar bütünüdür” (WHO 2002). 

DSÖ (Adherence to long-term therapies: Evidence for action) 

raporunda; Tedavi uyumu/uyunç  “Compliance, adherence, concordance” 

terimleri ile birlikte tanımlanmaktadır. ‘’Compliance”, hastanın tedavi 

talimatlarına uymasıdır. “Adherence”; tedaviye uyum, bireyin  ilaç 

kullanırken diyet, yaşam biçimi değişikliklerini de kabul ederek sağlık 

profesyonelleri ile işbirliği (concordance) yapmasıdır. Hastanın bu sürece 

aktif olarak katılımı sağlanmalıdır. Türkçede uyum/uyunç kavramı 

compliance ve adherence terimlerinin yerine kullanılmaktadır  (Manmohan 

ve Sreenivas, 2012),(Toklu ve Akıcı, 2010). Uyunç kavramı AİK ilkeleri 

ile birlikte bir bütün oluşturur. 

Uyunca doğrudan etkisi olan parametreler 

Uyunç davranışına doğrudan etkisi olan faktörler arasında;  Hastanın 

mental kapasitesi,  bilinç düzeyi, kişilik özelliklerine bağlı genel uyum 

mizacı, tedavinin kendisine yarar sağlayacağı konusunda inanması, çoklu 

ilaç kullanıp kullanmadığı yani polifarmasi hastası olup olmadığı, 

karmaşık ilaç kullanma rejiminin olup olmaması, günlük aktivitelerine 

engel bir durumun olup olmadığı sayılabilir (Toklu, HZ, 2015). 

                                                      
* (Dr Öğr Üye.); Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Kütahya, Türkiye, E-

mail:filiz.ozyigit@ksbu.edu.tr 



137 

Uyunç ile ilgili yapılan araştırmalar aile desteğinin tedaviye pozitif 

yönde değer kattığına işaret etmektedir. Özellikle yalnız yaşayan 

bireylerde uyunç düzeylerinin düşük olarak bulunduğuna dair görüşler 

bulunmaktadır (Col, N. ve  Fanale, JE, 1990). 

Hastaların tedaviye uyumsuz olmalarında ileri sürdükleri nedenler 

arasında,  Başka bir işle uğraşma, ilacı almayı unutma, evden uzak olma, 

günlük aktivitelerinde değişiklik oluşturması, depresyon nedenli uyum 

problemi yaşama, kendi kendine ilaç tatili verme, ilaç kullanmaya bağlı 

bıkkınlık, polifarmasi hastası olması, ilaca bağışıklık kazanma korkusu, 

ilacın çok toksik olması, yan etkilerden kaçınma, ilaç almanın her seferinde 

hastalığını hatırlatması, ilacı kullanırken başkalarının hastalığını 

öğrenmesi, (Gifford AL. ve  Bormann JE, 2000). 

Uyunç sorunu 

Kronik hastalıklara yönelik ilaçlı tedavilerde uyunç oranı %50 ile %60 

arasında değişebilmektedir. Bu oranın altındaki değerler düşük tedavi 

uyuncu olarak kabul edilir. Buna yol açan etkenler arasında hastalığın 

asemptomatik seyirli olması, yan etki görülme sıklığının yüksek olması yer 

alır (Mc Combs ve Thiebaud,  2004). 

Uyunç sorunu genellikle klinik uygulamalarda çok sık karşılaşılan 

kronik hastalıkları için ilaç kullanmak zorunda olan hastalarda, yaşlı 

bireylerde, profilaksi tedavisi alması gereken hasta grubunda sıkça 

karşılaşılan bir durumdur. Sorun olarak yaşanmasının nedeni ise 

hastalıkları ve ilaçları ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmamalarıdır. 

Uyunç eksikliği görülen hastalarda morbidite ve mortalite görülme 

sıklığında artma, hastaneye tekrar yatışlarda ve hastanede kalma ve tedavi 

süresinde uzama, iş ve ailede sorunlar yaşanması, yaşam kalitesinde 

bozulma, hastalık ile ilgili yeni atakların görülmesi gibi sorunlar 

yaşanmaktadır (Çakır ve İlhem, 2010), (Kousalya ve Vasantha, 2012). 

Tedavi uyunçsuzluğunun yol açtığı ekonomik yük; hastaneye tekrardan 

başvuru/yatış nedenli maliyetler ve dolaylı maliyetler şeklinde 

görülebilmektedir (Luga ve Mc Guire, 2014),( Cutler RL, 2018). 

Uyunç sorunu AİK ilkelerine uygunsuz davranıldığı durumlarda ortaya 

çıkar. İlacın doğru olmayan zaman, ilaç, form, yol, dozda alınmasına 

ilaveten ilacın belirlenen süreden önce kesilmesi, hekim önerisi olmadan 

ek ilaç kullanımı, etkileşime girebilen besinlerle alınması, diğer ilaç dışı 

bitkisel ve takviye ürünler ile birlikte kullanılması şeklinde görülebilir. İlaç 

kullanımı ile ilgili uygunsuz durumlar  (Tablo1)’de gösterilmiştir (Toklu 

ve Akıcı, 2010). 
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Tablo 1. İlaç kullanımı ile ilgili sıkça karşılaşılan uygunsuz durumlar 

-İlaç dozunun az veya fazla olması (antihipertansif ilacın kan basıncında 

düşme yapmasını arttırmak için çift doz alınması ya da normal çıkan 

tansiyon değerlerinde doz atlanması) 

-İlacın alınma zamanı ile ilgili olarak (yanlış zaman, yanlış zaman 

periyodunda alınması, 8 saatte bir alınması gereken ilacın 12 saatte bir 

alınması) 

-Aç/tok alınması gereken ilacın alınımına dikkat edilmemesi 

-Yanlış ilaç kullanılması (isim benzerliği olan ilaçların karıştırılması) 

-Semptomatik tedavinin yeterli olacağı Grip gibi hastalıklar için gereksi 

antibiyotik kullanımı 

-İlaçların su dışında başka sıvılarla alınması 

-Başkalarına ait ilaçların tavsiye üzerine kullanılması 

-Tedavi rejiminin kendi kendine yarım bırakılması/sonlandırılması 

-Son kullanım tarihi biten ilaçların kullanılması 

-İlaçların yanlış yoldan uygulanması (fitillerin su ile içilmesi) 

-İlaç- ilaç/ ilaç- ara ürün/ilaç-besin  etkileşimine dikkat edilmemesi. 

Yaşlılarda Uyunç Sorunu 

Ülkemizin nüfusunun %20 yaşlı bireylerden oluşmakta ve reçeteli 

satılan ilaçların %50 bu grupta yer alan kişiler tarafından kullanılmaktadır. 

Yaşlılıkla beraber poilfarmasi kullanımı artmakta uyunç sorunu bu grupta 

sıkça görülmektedir (Özgecan, 2019). 

Ülkemizde değişik illerde yaşlılar üzerinde yapılan çalışmalarda Yaşlı popülasyonda kadın 

cinsiyette daha fazla ilaç kullanıldığı, en sık kullanılan ilaç grubunun ağrı 

kesiciler başta olmak üzere, kalp damar hastalıklarına ve kas iskelet sistemi 

hastalıklarına yönelik ilaçlar olduğu, ortalama kişi başı 3,25 ilaç 

kullanıldığı bildirilmektedir.  

Uyunç sorununa yol açabilecek durumlar olarak hastalara ilaçlar 

konusunda bilgi verilmediği, reçetesiz ilaç kullanma %14,uygunsuz ilaç 

kullanma %9,8, kalp damar hastalıkları ilaçları kullanan bireylerin üçte 

birinde %29,9 yan etki görüldüğü bildirilmektedir(Akıcı, 2006). 

Yeni geliştirilen ilaçlar ile yapılan klinik araştırmalara yaşlı bireyler 

dahil edilmedikleri için yaşlı popülasyonda ilaç etkileşimleri daha sık 

görülmektedir (Hinshaw ve Kapusnik, 2013). 

Yaşlı popülasyonlar farmakoloji biliminin özellikli grupları arasında 

yer almaktadır. İlaç kullanımında farmakokinetik ve farmakodinamik 

süreçler gençlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Akılcı ilaç 

kullanımı ilkeleri doğrultusunda etkili, güvenli uygun ilacı seçmek tedaviyi 

bu yönde planlamak gerekmektedir. Yaşlılıkta çoklu ilaç kullanımı yani 

polifarmasi hastası olma, ilaç ilaç etkileşimlerinin sıkça görülmesi, yüksek 

doz ilaç kullanma, tedaviye uyum zorluğu beraberinde uyunç problemini 
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meydana getirmektedir (“Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan 

Hekimler İçin Yaşlı Sağlığı Tanı ve Tedavi Rehberi” 2010),(Gökçe KY, 

2006). 

Yaşlanma ile birlikte hastalık sayısında artma görülür bu durum 

tedaviye yeni ilaçların eklenmesine neden olmaktadır. Eklenen her yeni 

ilaç önceki ilaçlarla etkileşme potansiyeli taşır bireyin kullandığı tedavi 

rejimi gittikçe karmaşık hal alır. Yaşlanma ile birlikte unutkanlık, görme, 

işitme kayıpları, yutma güçlüğü, karaciğer, böbrek fonksiyonlarında 

bozulmalar, sindirim sistemi ile ilgili hastalıklar uyunç probleminin daha 

da artmasına yol açar. Yutma güçlüğü yani disfaji hastaların beşte birinde 

karşılaşılan bir sorundur. Bu nedenle hastalar katı formda olan ilaçları 

özellikle tablet ve kapsülleri içmekte zorlanmaktadırlar (Özgecan, 2019), 

(Perrie ve Badhan 2012). Yaşlı popülasyon  için risk taşıyan listeler Beer 

tarafından 1991 yılında hazırlanmış, zaman içinde güncellenmiştir.  

“potansiyel olarak uygun olmayan ilaçlar” (PUİ) listesi ile ilgili olası 

etkileşimler ile ilgili dünya çapında çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Schubert 

ve Küpper, 2013), (Beers ve Ouslander JG, 1991). 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “Birinci  

Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hekimler İçin Yaşlı Sağlığı Tanı ve 

Tedavi Rehberi” 2010 yılında ülkemizde yayımlanmıştır (“Birinci 

Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hekimler İçin Yaşlı Sağlığı Tanı 

ve Tedavi Rehberi” 2010). Bu rehber ile hekimlere yaşlı bireylerde AİK 

ilkeleri doğrultusunda öneriler yer almaktadır (Tablo 2). 

 

   Tablo 2. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün 2010 yılında yayınladığı “Birinci Basamak Sağlık 

Hizmetlerinde Çalışan Hekimler İçin Yaşlı Sağlığı Tanı ve Tedavi 

Rehberi”nde yaşlılarda AİK’e yönelik hekimlere kılavuzluk yapabilecek 

pratik öneriler. 

 

1. İyi bir ilaç kullanım öyküsü alınmalıdır. (Kullandığı tüm ilaçlar ve 

herbal ürünler belirlenmelidir.) 

2. Hastanın bildirdiği sorunlarının ilaca bağlı olup olmadığı 

değerlendirilmelidir. 

3. Tedavi hedefleri belirlenmelidir. (Hastalığa ait bir semptom mu yoksa 

ilaç yan etkisi mi tedavi edilmek istenmektedir?) 

4. Özgül ve akılcı reçeteleme yapılmalıdır. 

5. Hasta uyumunu en üst düzeyde sağlayabilmek için olabildiğince basit 

tedavi rejimleri uygulanmalıdır. 
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6. Günde tek doz gibi uygulaması kolay dozlama şemaları tercih 

edilmelidir.  

7. Aynı etki ve advers etki profiline sahip ilaç seçenekleri varsa geriatrik 

yaş grubu ile ilgili verisi olan ilaç tercih edilmelidir. 

8. İlaçlar düşük dozda başlanmalı ve titrasyonla doz artırılmalıdır. 

9. Çoklu ilaç kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır. 

10. Herbal ürünlerin kullanımından kaçınılmalıdır. 

11. Aynı anda çok sayıda organ üzerine etkisi olan ilaçlardan 

kaçınılmalıdır. 

12. Özgül olmayan semptomlar için yeni ilaç eklenmemelidir. 

13. Olabiliyorsa aynı anda iki yeni ilaca başlanmamalıdır. 

14. Her yeni başlanacak ilaç için aşağıdaki sorgulamalar yapılmalıdır: 

• Gerekli mi? (Tedavi hedefi nedir?) 

• Ne zaman kesilecek/kesilecek mi? 

• Yarar/zarar oranı nedir? Yeni bir ilaç eklemek yerine öncelikle 

farmakolojik olmayan yaklaşımlar denenebilir mi? 

• Bir başka ilacın yan etkisi için mi kullanılıyor? (İlaç yan etkisi için 

yeni bir ilaç başlamak yerine, ilk ilacın dozunu düşürmek ya da 

kesmek/değiştirmek daha uygundur.) 

• Seçilecek bir ilaç, mevcut iki hastalık için iyi gelir mi? (Örneğin, anjina 

ve hipertansiyon birlikteliğinde kalsiyum kanal blokeri kullanımı gibi.) 

Bu olabiliyorsa tek ilaçla tedavisi denenmelidir. 

• Diğer ilaçlarla etkileşir mi? 

• Hasta, yeni ilaçla ilgili olarak bilgilendirildi mi?  

15. En az 6 ayda bir hastaların ilaçları gözden geçirilmelidir. 

16. Açık bir endikasyonu olmayan ilaca devam edilmemelidir. 

17. Hastaların eline, kullandıkları ilaçlarla ilgili bilgi içeren yazılı bir 

metin verilmelidir. 

18. İlaç yan etkileri konusunda hasta, hasta yakınları, yatan hastalar için 

hemşireler bilgilendirilmelidir. 

19. Tedaviye uyumu artırmak, ilaç dozunu gerektiğinden fazla veya az 

kullanmalarını önlemek için hastalara, ilaçlarını günlük/haftalık olarak 

ayırıp saklayabilecekleri özel kutular kullanmaları önerilebilir.  
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20. Diüretikler, anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, 

antiepileptik ilaçlar, antikoagülanlar, antiaritmikler ve dijitaller gibi 

ilaçları kullanan hastaların, düzenli olarak kan testleri veya tedaviye 

özgü uygun takipleri (karaciğer, böbrek fonksiyon testleri, ilaç kan 

düzeyi gibi) yaptırılmalı; olası advers etkiler ve/veya toksisite yönünden 

değerlendirilmelidirler. 

 

Yaşlı bireylerin tedavilerinin planlanması ve sürdürülmesi 

aşamalarında  “düşük dozla başla ve yavaş artır (start low, go slow)” ve 

“çoğu ilacı kes, kullanılacakların dozunu azalt (stop most, reduce dose)” 

ilkeleri AİK kavramı ile uyunç sorununun görülme sıklığı azaltılabilir 

(Gülhan, R. 2013). 

Değişik hastalıklar ve uyunç değerleri 

Kronik hastalıklarda tedavi başarısını engelleyen uyunç sorunu değişik 

hastalıklarda incelenmiş değişik disiplinlerde çarpıcı sonuçlar 

gözlenmiştir. Tedaviye uyum akut hastalıklarda kronik hastalıklara oranla 

daha fazla görülmektedir. Kronik hastalıklarda tedavi uyumu 6. aydan 

sonra azalmaya başlamaktadır. Bu süreçte hastalıkta ilerleme, 

semptomlarda alevlenme görülmektedir. 

Romatoid Artrit (RA) kronik hastalıklar arasında sınıflandırılmaktadır. 

Literatürde RA hastalığında tedaviye uyum oranının %30-99 arasında 

değişkenlik gösterdiği ileri sürülmektedir (Harrold ve Andrade, 2009), 

(Bart ve Van den, 2012). 

RA’de tedaviye uyum için yaş grupları karşılaştırıldığında farklı 

görüşler ileri sürülmektedir, bazı araştırmacılar RA’de genç hastaların  

daha  fazla tedavi uyumu gösterdiğini ileri sürerlerken (Mohsen ve Dina, 

2015), bazı araştırmacılar yaşlı bireylerin  uyumlarının daha iyi olduğuna 

işaret etmektedirler (Tuncay ve  Ekşioğlu, 2007).   

Çalışmalar RA tedavisine inanmanın tedavi başarısında ve ilaç 

uyumunda önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Hastalıkla ilgili 

psikososyal faktörlerin tedaviye uyumda önemli rol oynadığını 

göstermektedir. RA hastaları değişik ilaç gruplarını kullanmaktadırlar. 

Örneğin önce 6 ay DMARD tedavisi kullanan hastalarda sonra verilen 

TNF alfa tedavisine uyum daha fazla bulunmuştur. İlaç kullanma 

alışkanlığı burada önemli faktördür (Johanna ve Hazes, 2013). 

Osteoporoz tedavisi uzun süren, hem ülkemizde hemde dünya çapında 

yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Tedavi başarısında uyunç çok 

önemlidir. Çalışmalar OP tedavisinde bir yıllık tedaviye uyum oranını  

%26 ile %70 olarak bildirmektedir. (Cramer ve Gold  2007). 
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Psikiyatri alanında yapılan çalışmalarda depresyon tedavisinde sıkça 

kullanılan iki grup olan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) ve 

trisiklik antidepresanlar (TSA) ile ilgili tedavide uyunç sorunu oranı  %21-

60 olarak bulunmuştur. İlaç ile ilgili yan etki görülmesine bağlı 

uyunçsuzluk %30 olarak bildirilmektedir ( Balıkçı ve Uzun, 2014). 

Ülkemizde düzenli kan basıncı ölçümü oranı %25 üzerine 

çıkarılamamaktadır. Bu durumun en net açıklaması hastaların tedaviye 

uyumsuz olmalarıdır (Vatansever ve Ünsar, 2014). 

Hipertansiyon hastalarında yapılan araştırma sonuçlarına göre 

hastaların yarısının düzenli bir şekilde kontrollerine gitmedikleri, 

doktorları tarafından reçete edilen antihipertansif  ilaçları  %30 ile 

%50’sinin kullanmadığı, %50’nin bir yıl içinde, %75’de 5 yıl sonrasında  

ilaç kullanımını sonlandırdıkları bildirilmektedir (Hacıhasanoğlu, R. 

2009). 

Multibl Skleroz (MS) hastalığı uzun süreli ilaç kullanımı gerektiren 

kronik hastalıklardan biridir. MS hastalarında, tedaviye uyum oranı %17-

46 olarak bildirilmektedir. MS tedavisinde tedavi uyumu ile ilgili 

tanımlanan sorunlar arasında, tedavinin hasta tarafından sonlandırılması, 

ciddi yan etki görülmesi, ilaçtan beklenen etkinliğin az olması, hastalığın 

ilerleyici ve kötü seyirli olması bulunmaktadır. (Köşkderelioğlu ve 

Gedizlioğlu 2015), (Treadaway ve  Cutter 2009).  

Uyuncun arttırılmasına yönelik tavsiyeler 

Uyunç arttırmada etkili olabilme adına sorunun aşağıda yer alan 

durumlarla ilgili olarak tesbiti yapılmalıdır. 

Hastalık ile ilgili Hastalık klinik olarak her zaman semptom 

vermeyebilir. Sessiz seyirli olabilir, bu durumda hasta hastalığı ile 

ilgili tedavi gereksinimi konusunda yeterli ölçüde uyumlu, istekli 

olmayabilir. 

İlaç ile ilgili İlaca bağlı yan etki, ilacın uygulama yolunun hastayı 

zorlaması, Uzun süren tedavi rejimleri, karmaşık ilaç listesi, Çoklu ilaç 

kullanmak zorunda olma, farmakoekonomik açıdan ilaca erişimin yüksek 

maliyette olması 

Hasta ile ilgili Yaşlı hastalar, hastalığına ilişkin bilgisi olmayanlar, 

sağlık okur-yazarlık düzeyi yetersiz olanlar, yaşam biçimini tedavisi için 

değiştirmeyenler, aile ve sosyal desteği olmayanlar, hastalığı olduğunu 

inkar edenler, unutkanlık sorunu, Alzheimer  hastalığı olanlar, depresyon 

tanısı hastalar ilaç tedavilerine uyunçsuz davranış sergilerler. 

 

İzlem ve iletişim ile ilgili Zamanında ve düzenli bir şekilde 

randevularına, kontrollerine gitmeyenler, hekim-hasta iletişiminin güçlü 
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olmadığı hastalar, hastalığına ve tedavinin kendisine yarar sağlayacağına 

inanmama tedaviye uyum sağlamada önemli durumlardır. 

Uyuncu arttırmada temel koşul hastanın tedaviye ikna edilmesidir. 

Tedaviye uyumun önemi hastalarca anlaşılır biçimde ifade edilmelidir. 

Hasta ile hastanın entellektüel kapasitesi, sosyokültürel düzeyi göz önünde 

bulundurularak etkili iletişim kurulması, tedavi uyuncunu arttırmada 

hekim hasta ilişkisi için son derece önem taşımaktadır. Hekim-hasta 

iletişiminin güçlü olması güçlendirilmeli-sık şekilde iletişime geçilmesi 

sağlanmalıdır.  

Hekimlerin hastalarını belirli aralıklarla kontrole çağırmaları, tedavi 

süreci ile ilgili mevcut durumu hasta ile paylaşmaları, hastalığın ve 

tedavinin seyrini birebir hasta ile paylaşmaları karşılıklı iletişimi ve uyumu 

arttırmada etkin kabul edilmektedir. Hekim hastasının ekonomik 

durumunu göz önünde bulundurarak ulaşılabilir, maliyet etkin tedaviler 

konusunda tercihte bulunmalıdır. Hekimler tarafından hastalara yönelik 

verilen danışmanlık eğitiminin ilaç tedavisine uyumda, sağlıklı yaşam tarzı 

davranışlarını benimsemede etkili olduğu bildirilmektedir (Bell ve Kravitz, 

2008). 

Hekim tedaviyi olabildiği şekilde basitleştirmeli aynı zamanda yan 

etkiler gelişebileceğini bu yan etkiler görüldüğünde neler yapması 

gerektiğini hastaya açık ve net ifade etmelidir, Tedavi uyumunu arttırmak 

güçlü hekim hasta ilişkisi ile mümkün olabilmektedir. Bu iletişim karmaşık 

tedavi rejimlerinde ve direnç gelişme riski bulunan hastalıkların 

tedavisinde başarıyı önemli oranda arttırmaktadır (Çelen, MK, 2013). 

Tedavide uyumu arttırmada  hasta ve hasta yakınına hastalık ile ilgili 

eğitim ve bilgilendirme yapılmalıdır. 

 (Vatansever ve Ünsar, 2014). Uyumu arttırmak için tedavinin 

planlanma aşamasında ve sonraki süreçlerde hastanın aktif olarak tedavi 

stratejilerine ilişkin kararlarda aktif katılımı sağlanmalıdır (Hipertansiyon. 

T.C. Sağlık Bakanlığı Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberi, 

2003). 

Uyumu arttırma adına ilaç almayı hatırlatan yöntem/cihazlarda öneriler 

arasında yer almaktadır. Hastanın tedavisi esnasında madde, alkol 

kullanma alışkanlıkları, sosyal desteği, ilaç tedavisinde devamlılık 

sürdürülebilir mi, depresyon veya eşlik eden bir başka ek hastalığı olup 

olmadığı sorgulanmalıdır. 

Yaşlı popülasyonda ‘‘ilaç almayı unutma’’ uyunç bozukluğunun en sık 

nedenidir. Hasta ile beraber hasta yakınlarını bu konuda uyarmak 

gerekmektedir. Özellikle yaşlı hastalarda uyunç ile ilgili olarak ilaç 

kullanımının düzenli olmasını sağlamak için çoklu ilaç rejimlerinden 

kaçınmak gerekmektedir. Hekimlerin özellikle yaşlı popülasyona az sayıda 
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ilaç önermesi, gereksiz ilaç kullanmaması uyuncu ve tedavi başarısını 

arttırmada önemli rol oynar (Turhan ve Kibar 2014).  

Sonuç 

Hastalarda tedaviye uyumu sağlamak için;  hasta ve hastalığı 

multidisipliner yaklaşımlarla, objektif olarak değerlendirerek, hastanın 

tedavinin  planlama  ve uygulama aşamalarına aktif biçimde katılması 

sağlanmalıdır. 

AİK’ı her yaş ve her tedavi için geçerli bir kavramdır. Özellikle yaşlı 

hastalarda tedavi planlaması ciddi bir yaklaşım gerektirir. Yaşlanma ile 

hastalıkların görülme sıklığında artışla birlikte bu hastalıklara yönelik 

çoklu ilaç kullanımıda artmaktadır. Bu süreçte etkili olan ‘’düşük doz’’ 

kullanımı, gerekiyorsa doz artırımının yavaş bir şekilde  yapılması tedavi 

başarısında olumlu katkı sağlar. Hastaların hastalıkları ve tedavileri 

konusunda bilgilendirilmeleri, eğitim verilmesi AİK konusunda uyunç 

sağlanmasına destek sağlar.  
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KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA KALSİYUM 

METABOLİZMASI 
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Giriş 

Kronik böbrek hastalığı (KBH) tüm dünyada milyonlarca insanı 

etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. KBH yaşam kalitesinde azalma ve 

kötü sağlık sonuçları ile karakterizedir [1]. Mineral ve kemik 

metabolizması bozukluğu KBH’nin en önemli komplikasyonlarından 

biridir ve bu bozukluklar KBH’li hastalarda artmış morbidite ve mortalite 

ile yakından ilişkilidir [2]. Kronik böbrek hastalığı - mineral ve kemik 

bozukluğunda (KBH-MKB) biyokimyasal değişimler, kemik hastalıkları 

ve kardiyovasküler bozukluklar gözlemlenir. Artmış Fibroblast büyüme 

faktörü-23 (FGF-23), Paratiroid Hormon (PTH) ve serum fosfat (P) 

seviyeleri ile azalmış 1,25 dihidroksi vitamin D ve serum kalsiyum (Ca) 

seviyeleri KBH-MKB’de görülen önemli biyokimyasal değişikliklerdir 

[3]. Bununla birlikte, hastalığın altında yatan moleküler mekanizma 

belirsizliğini koruyor ve güncel tedaviler yeterli değildir. Normal 

fizyolojik koşullarda, böbrekler geri-emilim mekanizması aracılığıyla Ca 

ve P homeostazını düzenlemektedir. KBH’li bireylerde birçok faktörün 

etkisiyle bu homeostatik mekanizma bozulmuştur. Hem pozitif hem de 

negatif Ca dengesi KBH’li bireylerde ciddi zararlı etkilere sahiptir [3]. 

KBH’li hastalarda negatif Ca dengesi osteoporoza, kemik mineral kaybına 

ve kemik kırılganlıklarına neden olurken, pozitif Ca dengesi ise vasküler 

kalsifikasyona ve sonuçta artmış kardiyovasküler hastalık riskine yol 

açmaktadır [4]. Kalsiyum metabolizması bozukluğu KBH’de detaylı 

değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur. Bu nedenle, bu çalışma 

kronik böbrek hastalarında Ca metabolizması ile ilgili güncel bilgilere 

odaklanmaktadır.  

Kalsiyum Dengesi  

İnsan vücudunda kalsiyumun %99’u kemiklerde ve dişlerde 

hidroksiapatit kristalleri halinde depo edilmektedir [5]. Sağlıklı bireylerde 

serum kalsiyum düzeyleri yaklaşık olarak 8.8-10.4 mg/dl (2.2-2.6 mM) 

aralığındadır. Kalsiyumun %51 kadarı serbest iyonlar halinde, %40 kadarı 

proteine bağlı kompleksler olarak, %9 kadarı ise iyonik kompleksler 

halinde bulunur [6]. Albümin ve Globülin serumda kalsiyum bağlayan 

temel proteinlerdir. Kalmodulin ve diğer bazı kalsiyum bağlayan proteinler 

hücre içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca, serumda bulunan kalsiyum 
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karbonat, kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat majör kalsiyum iyonik 

kompleksleri olarak bilinir [6]. Sağlıklı yetişkin bireylerde Ca dengesi 

normalde nötr olarak kabul edilmektedir. Büyüme çağında olan çocuklarda 

pozitif Ca dengesi beklenir (Yapım > Yıkım) [7, 8]. Yaşlı bireylerde ise 

aynı zamanda kemik kaybının bir göstergesi olan negatif kalsiyum dengesi 

beklenir (Yıkım > Yapım) [9]. Bunlara ek olarak, egzersiz, anabolik ve 

antirezorptif ilaçlar yetişkinlerde pozitif Ca dengesine katkı sağlarken, 

hareketsizlik ve cinsiyet steroidlerinin eksikliği ise negatif Ca dengesine 

yol açmaktadır [10].  

Hipokalsemi veya hiperkalsemi klinik olarak anormal kalsiyum 

seviyelerinin ve kalsiyum homeostazında ciddi bir bozulmanın 

göstergesidir [10]. KBH’li hastalarda hem negatif hem de pozitif Ca 

dengesizliği görülebilmektedir. Pozitif Ca dengesi KBH’li bireylerde 

kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili vasküler kalsifikasyona neden olurken 

negatif Ca dengesi osteoporoza, kemik kırıklarına ve kemik mineral 

kaybına yol açabilmektedir. Her iki durumda da KBH’li bireylerde artmış 

morbidite ve mortalite söz konusudur. Bu nedenle, Ca dengesizliğine bağlı 

komplikasyonları minimize etmek için klinik açıdan nötral Ca dengesi son 

derece önemlidir [11].   

Kalsiyum Metabolizması 

Normal sağlıklı bireylerde Ca metabolizması hormonal kontrol 

aracılığıyla düzenlenmektedir. Paratiroid bezinde kalsiyuma özel 

reseptörler serumdaki azalmış Ca seviyesini algılar ve daha sonra 

paratiroid bezi PTH sentezi ve salgısı yapar. Serum Ca düzeyini arttırmak 

için PTH çeşitli yollar aracılığıyla etkisini gösterir: 1- PTH osteoklastik 

aktiviteyi artırarak kemikten kana Ca geçişini sağlar, 2- Böbreklerin 

proksimal tübüllerinde Ca geri emilimini arttırır. 3- 25 hidroksivitamin’in 

(25D) aktif vitamin D (kalsitriol)’ye dönüşümünü sağlayarak böbreklerden 

Ca emilimini arttırır [4]. Sonuçta, PTH sentez ve salınımı hipokalsemik 

koşullarda uyarılır, hiperkalsemik koşullarda ise baskılanır. PTH mineral 

ve kemik metabolizmasında son derece önemli rol oynar ve KBH’li 

hastaların tedavisinin önemli bir parçasıdır. Kalsiyum alımı kalsiyumun 

emiliminin düzenlenmesinde etkilidir. Ca alımı yüksek olduğu durumlarda 

PTH sekresyonu ve 25D’nin 1,25D’ye dönüşümü baskılanır. Sonuçta 

bağırsaklardan Ca emilimi azaltılmış olur. Ca alımı düşük olduğunda PTH 

ve 1,25D’nin seviyelerindeki yükselmeler bağırsaklardan Ca emilimini 

arttırır. Ca alımı yetersiz olduğu durumlarda ise serum Ca seviyelerini 

normal sınırlar içerisinde tutmak için kemik kalsiyum depoları kullanılır 

[12]. KBH progresyonunda FGF-23 seviyelerindeki artışa bağlı olarak 

serum 1,25D/kalsitriol düzeylerinde azalma gözlenir. FGF-23 α-1-

hidroksilaz enzimini baskılayarak vitamin D’nin aktif formu olan kalsitriol 

sentezini azaltır [13, 14]. Böylelikle, KBH’li hastalar azalmış aktif vitamin 
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D seviyelerinden dolayı düşük kalsiyum emilim riski ile karşı karşıyadır 

[15]. 

 

Kalsiyum - Fosfor Etkileşimleri  

Kalsiyum ve Fosfor homeostazının birincil düzenleyicisi böbreklerdir 

ve Ca ve P temel fizyolojik süreçlerde etkileşim halindedir. [16]. Normal 

serum P seviyeleri yaklaşık olarak 2.5-4.5 mg/dl arasındadır ve pek çok 

faktör serum P seviyelerini etkileyebilmektedir. Serum P >= 5 mg/dl’nin 

üzerinde olduğu durumlar hiperfosfatemi olarak kabul edilir. Böbrek 

fonksiyonlarında azalma P emilimini de etkilemektedir. FGF-23, PTH ve 

1.25D serum P konsantrasyonlarının temel düzenleyicileridir. Böbrekler P 

yeteri kadar filtreleyemediğinde sonuçta serumdaki artmış P seviyeleri 

PTH sentezini uyarır ve PTH sekresyonu da kemikten renal P emilimini 

azaltan FGF-23 sentezini tetikler [16]. FGF-23’ün serum P düzeylerini 

azaltan mekanizması birkaç şekilde çalışmaktadır: 1-FGF-23 Tip II 

sodyum fosfat ortak taşıyıcılarını baskılayarak böbreklerden P emilimini 

azaltır, 2-FGF-23 kalsitriol sentezini baskılayarak P emilimini azaltır, 3- 

FGF-23 paratiroid bezinden PTH sentezini baskılar [16]. Fosfor dengesinin 

düzenlenmesinde tıpkı Ca dengesinde olduğu gibi bağırsaklar, böbrekler 

ve kemikler rol alır. Kemikler Ca ve P için önemli depo yeri olarak bilinir. 

Ayrıca, yumuşak dokularda kalsiyuma nispeten çok daha büyük fosfor 

depoları bulunmaktadır. Bu fosforun enerji metabolizması ve hücre içi 

süreçlerdeki rolü ile ilişkili olabilir [10]. Yapılan çalışmalarda kronik 

böbrek hastalarında hiperfosfateminin yüksek mortalite ile ilişkili olduğu 

rapor edilmiştir [17]. Dahası, yapılan bir çalışmada, yüksek serum P 

düzeylerinin vasküler toksin olarak göz önünde bulundurulabileceği rapor 

edilmiştir [18].   Anormal Ca ve P seviyeleri ve hiperparatirodizm kronik 

böbrek hastalarında vasküler kalsifikasyon (VK) ilişkili olarak artmış 

kardiyovasküler riske neden olmaktadır [19].  

Yapılan çalışmalar normal sağlıklı bireylerin yanı sıra KBH’li 

bireylerde de artmış serum P düzeylerinin kardiyovasküler mortalite ile 

ilişkili olduğunu bildirmektedir [20]. Serum P düzeylerini kontrol altına 

almaya çalışan tedavi edici yaklaşımlar genellikle diyet kısıtlamaları ve 

fosfat bağlayıcılarının takviyesi ile ilgilidir [17, 18]. Bununla birlikte, 

yapılan çalışmalar hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler mortalite 

riskini azaltmak için serum Ca, P ve PTH konsantrasyonlarının kontrol 

altına alınmasının önemli olduğunu rapor etmektedir [21, 22]. 

Hiperfosfatemi artmış apoptozis, reaktif oksijen türlerinin sentezi ve 

bozulmuş nitrik oksit sentezi ile ilişkilidir [23]. Bazı çalışmalarda, in vitro 

koşullardaki artmış mineralizasyonda Ca ve P sinerjistik etkisi olduğu 

gösterilmiştir [24, 25]. Birçok çalışmada, Ca x P kristallerinin hücre 

toksisitesine neden olduğu gösterilmiştir [26, 27]. Serum fosfor 
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düzeylerinin azaltılması kalsiyum seviyelerinin artırarak PTH düzeylerinin 

baskılanması için kalsiyum tabanlı fosfat bağlayıcıları tedavi edici olarak 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bu ilaçların kullanımı vasküler 

kalsifikasyona götüren hiperkalsemiye neden olabilmektedir.  Kalsiyumun 

artmış geri emilimi ve azalmış üriner atılımı sonuçta pozitif Ca dengesine 

yol açmaktadır. Fizyolojik koşullarda serbest Ca P’a bağlanabilir. 

Böylelikle Ca-P kristalleri oluşmuş olur. Aslında, bu adaptif mekanizma 

KBH evreleri boyunca Ca ve P normal referans aralığında kalmasına katkı 

sağlar. Bu mekanizma hastalığın erken evrelerinden itibaren devam 

ettiğinden (Ca, P Ca-P birikimi) kardiyovasküler riskleri artıran doku 

kalsifikasyonu gibi istenmeyen durumlara yol açabilir [28, 29]. Bununla 

birlikte, Ca-P kristalleri vasküler düz kas hücrelerinin osteokondrojenik 

farklılaşmasını tetiklediği ve pro-enflamatuvar reaksiyonlarda rol aldığı 

gösterilmiştir [30].  Sonuç olarak, vasküler kalsifikasyon ve enflamasyon 

süreçleri kronik böbrek hastalığının patofizyolojisinde etkin bir şekilde rol 

almaktadır. Bu nedenle, Ca-P kristallerinin inhibisyonu kardiyovasküler 

hastalıkların tedavisinde son derece önemlidir.   

Sonuç 

KBH’de Ca metabolizması oldukça komplekstir ve şimdilik KBH’nin 

evreleri boyunca negatif ya da pozitif Ca dengesinin olumsuz etkilerinden 

kaçınmak için nötr Ca dengesini muhafaza etmeye çalışmak klinik açıdan 

makul gibi görünmektedir. Ayrıca, KBH’de anormal Ca mineral 

metabolizması morbidite ve mortaliteyi artıran kemik hastalıkları ve 

kardiyovasküler bozuklarla yakından ilişkilidir. Yapılacak ileri çalışmalar 

KBH’de mineral metabolizması ile ilgili bozuklukların daha iyi 

anlaşılmasına ve hastalığın tedavisinde kullanılabilecek olası 

biyobelirteçlerin belirlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır.   
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AYNI DİZDE ÇİFT PATELLA GÖRÜNTÜSÜ 

 

Op. Dr. İsmail Burak ATALAY* 

 

Giriş ve Amaç:  

Patella lezyonları denilince akla en sık patella bipartite, patella 

dislokasyonları, patella alta, patella baja, hipoplazi ve double patella gibi 

lezyonlar gelir (İlyas 2018, Özkoç 2012). Double patella görünümü ise 

sıklıkla patella bipartite lezyonunun nadir bir formu olan multiple epifizyel 

displaziye bağlı kondrodisplaziyi düşündürür. 

Bu görüntüye bazen lipoma, tendon kılığı dev hücreli tümörü, pigmente 

villonodüler sinovit gibi eklem içi tümörler de neden olabilir. Sinovyal 

kondromatozis; bir eklemin, tendon kılıfının veya bursanın sinovyal 

membranının mezotclyal veya submezotelyal tabakasının metaplazisi 

sonucu sinovya içinde multipl kondral veya osteokondral odakların 

oluşması sonucu gelişen benign bir hadisedir. Bu kondral odaklar 

sinovyadan ayrılarak eklem içi serbest cisimleri oluştururlar. Bu 

cisimcikler sinovyal sıvıdan beslenerek metaplaziye uğrar, zamanla da 

kalsifiye ve ossifıye olurlar (Sağlık 1992, Öztürk 2015). Biz bu çalışmada, 

lateral direk grafide komşu iki patella benzeri hiperdens lezyonu olan bir 

hastayı inceledik. 

Olgu:  

51 yaşında kadın hasta kliniğimize sol dizinde şişlik ve aktiviteyle 

birlikte ağrı şikayeti ile başvurdu. Yaklaşık 6 aydır semptomların devam 

ettiği öğrenildi. İnspeksiyonda sol dizde infrapatellar bölgede yaklaşık 6x4 

cm boyutunda bir şişlik, palpasyonda diz eklemi içinde hafifçe hareket 

edebilen büyük, gevşek bir cisim mevcuttu. Lachman, ön çekmece, arka 

çekmece, medial ve lateral stres testleri negatifti. Mc Murrey ve Apley 

testleri de negatifti.  

Direk grafide femoral kondillerin anteriorunda ve patellanın 

inferiorunda, hastanın patellasına yakın boyutlarda ve radyoopak 

görünümde kitle lezyonu saptandı. Manyetik rezonans görüntüleme 

(MRG) de patellar tendonun hemen altında, patellar tendonu anteriora 

itmiş bir kitle lezyonu saptandı (Resim 1). Klinik ve radyolojik 

değerlendirmeden sonra açık sinovektomi, kondromatozisin çıkarılması ve 
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eklem debridmanı işlemi yapıldı. Histopatolojik inceleme, sinovyal 

kondromatozis bulgularını doğruladı.  

 

Ameliyat sonrası hastaya diz mobilizasyonu ve güçlendirme 

egzersizleri hakkında bilgi verildi. Hasta bir, üç, altı ve onikinci aylarda 

poliklinik kontrolüne çağırıldı. Ameliyat sonrası üç ay içerisinde hastanın 

hareket açıklığı ağrısız 0-135° fleksiyon idi. Ameliyattan bir yıl sonraki 

kontrolde nüks yoktu. 

 

 

Resim 1 : Osteokondromatöz kitle lezyonunun direk grafi, manyetik 

resonans  ve intraoperatif makroskopik görünümleri. 

 

Tartışma:  

Klinisyenler için atipik lezyonlar her zaman üzerinde daha fazla 

durulması gereken lezyonlardır. Örneğin kırığı önlemek için zolendronik 

asit uygulanan bir hastada uzun dönemde ilaca bağlı atipik kırık 

gelişebilmektedir (Ataoğlu 2016). Benzer şekilde dizde şişlik ve ağrı ile 

başvuran, lateral diz grafisinde yan yana iki patella benzeri atipik bir 

lezyon izlenen hastada, ön tanılarımız multiple epifizyal displazi benzeri 

deformiteler ya da daha nadir nedenler olan benign tümörler olabilir. Bu 

olguda ileri tetkik olarak MRG incelemesi uygulandı. Lezyonun bir kemik 

deformitesi olmadığı, benign bir tümöral lezyon olabileceği düşünüldü.   

Sinovyal kondromatoz, eklemlerin sinovyal membranından, sinovyal 

kılıflardan veya eklemlerin etrafındaki bursalardan kaynaklanan iyi huylu 

bir hastalıktır. Oldukça nadir görülür. Öztürk (2019) tarafından yayınlanan 

bir çalışmada kondromatozların tüm benign yumuşak doku tümörlerinin 

sadece %0,7'sini kapsadığı bildirilmiştir. 
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Sinovial kondromatozisin radyolojik görüntüsü aslında olduçta tipiktir. 

Röntgenografisinde sıklıkla eklem aralığında milimetrik noduler 

kalsikasyonlar izlenir. Nadiren kemik tutulumu da izlenir. Omuz eklemi 

tutulumu olan olgularda ekstraartiküler bursal ve tenosinovial tutulum da 

izlenebilmekle beraber kalça eklemi tutulan olguda iliopsoas ve eksternal 

obturatuar bursalar da tutulabildiği bildirilmiştir (Şahin 2017). 

Radyografide düz radyografi, ultrason, BT ve MRG kullanılabilecek 

görüntüleme yöntemleridir. Hastalığın kapsamı, çapraz bağları etkilemek 

ya da diz ekleminin geniş tutulmasına kadar değişkenlik gösterebilir. 

(Öztürk 2015). Bu vakada ise tipik kondromatozis görünümünün aksine 

patellar tendonu anteriora iten ve patella ile benzer görünüm sergileyen 

kitle lezyonu natüründe bulgular mevcuttu. 

Diz eklemi içi benign tümörler ve tümör benzeri lezyonlarda, 

preoperatif değerlendirmede malignite ekartasyonunun yapılabildiği 

seçilmiş lezyonlarda, tek seansta artroskopik eksizyonel biopsi 

uygulanabildiği, Öztürk ve Karakoç (2018) tarafından da belirtilmiştir. 

Ancak artroskopik rezeksiyona uygun olmayan lezyonlarda açık cerrahi 

eksizyon önerilir.  

Sinovial kondromatozisin tedavisinde sinoviektomi, sadece loose body 

eksizyonuna göre daha iyi sonuçlar verir. En sık komplikasyonlar nüks, 

malign transformasyon ya da sekonder osteoartrittir (Beytemür 2014, 

Kukreja 2013). Bizim vakamızda bu komplikasyonların hiçbirisine 

rastlamadık. Post- operatif 12. ayda hasta komplikasyonsuz ve nükssüz 

takip edilmektedir. 

Sonuç olarak sinovyal kondromatozis nadir görülen benign bir 

tümördür ve diz içi lezyonlarda mutlaka ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. 

Total sinoviektomi ile beraber eksizyon küratiftir.  

Anahtar Kelimeler: Sinovial Kondromatozis, Patella, Diz, 

Sinoviektomi 
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GAİTADA GİZLİ KAN POZİTİF OLAN TARAMALARADA 

KOLONOSKOPİ VE GASTROSKOPİ SONUÇLARININ ANALİZİ 

 

İsmail ERTUĞRUL* 

 

Giriş 

Kolorektal kanser (KRK)  yaygın bir malignitedir ve dünya çapında 

kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenidir (1). Tüm kanser insidansının 

%9’undan fazlasını oluşturur. Dünya çapında en yaygın üçüncü kanser 

olup dördüncü en yaygın ölüm sebebidir. Tüm KRK vakalarının yaklaşık 

%55’i daha gelişmiş bölgelerde görülmekle birlikte genel mortalite 

oranları nispeten düşüktür. Çoğu ölüm daha az gelişmiş bölgelerde 

görülmektedir. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi, tarama programlarına 

ve uygun tedaviye erişim, ülkeler arasında KRK sağ kalımındaki bu 

değişikliklerden kaynaklanmaktadır (2). KRK  insidansındaki en yüksek 

artışlar Asya (Japonya, Kuveyt) ve Doğu Avrupa’dadır (Çek Cumhuriyeti, 

Slovakya ve Slovenya) . 

Ülkemizde KRK’ler hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk beş kanser 

içinde yer almaktadır. Erkeklerde yüzbinde 21,0 ve kadınlarda ise 

yüzbinde 13,4 sıklıkta görülmektedir. Uluslararası kanser ajansını 

tarafından yayınlanan Globcan 2012 verilerine göre Türkiye de erkeklerde 

KRK ilk 4. sırada, kadınlarda ise KRK 3. sırada yer almaktadır. Bu verilere 

göre Dünyada KRK erkeklerde 3., kadınlarda ise 2. sırada yer alır. 

KRK insidansı 50 yaş ve üstü riskli bireyler toplu tarama ile azaltılabilir 

(3). Taramanın KRK mortalitesini ve insidansını azalttığını gösteren 

kanıtlarla, gaitada gizli kan (GGK) testi veya kolonoskopi ile KRK 

taraması yaygın olarak önerilmiştir (4,5). Kolorektal kanserin polip ile 

ilişkisi iyi bilinmektedir. Polipleri erkenden çıkararak kanser büyük oranda 

önlenebilir. Bunun dışında KRK’in erken evrede tespiti düşük ölüm 

oranlarına neden olur. KRK taraması morbidite ve mortliteyi azaltabilir. 

Bu nedenlerden dolayı tüm tarama stratejileri, tarama yapmamaya kıyasla 

düşük maliyetlidir. Birçok çalışma KRK taramasının oldukça ekonomik 

olduğunu göstermiştir (6). 
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KRK tarama programlarında gaitada gizli kan testi, fekal 

immünokimyasal testi,  sigmoidoskopi kolonoskopi gibi farklı özelliklere 

sahip çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. 

Gaitada gizli kan taraması gastrointestinal sistemde olan ülsere 

lezyonların değerlendirilmesinde tanısal açıdan önemli bir testtir. Bu 

testler erken tanı olanağı sağlayarak KRK’e bağlı mortalite oranını 

düşürdüğü çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (7,8). Gaitada gizli kan 

araştırılmasında kullanılan yöntemler radyoaktif, fiziksel, 

immunohistokimyasal ve kimyasal yöntemler olmak üzere dört ana 

kategoride toplanır. Kimyasal yöntemlerden biri olan guaiak yöntemi 

oldukça yaygın kullanılan bir yöntem olmakla beraber yanlış negatiflik 

oranları da oldukça yüksektir. İmmunohistokimyasal yöntemin maliyeti 

daha yüksek bir test olmasına rağmen diyet kısıtlaması gerektirmeyen, 

uygulanabilirliği kolay, sensivitesi yüksek bir test olarak kullanımı 

yaygınlaşmaktadır. 

     GGK pozitif olan kolonoskopide kolorektal patoloji tespit 

edilmeyen hastalar üst gastrointetinal incelemeye tabi tutulmalıdır.  

     Bu çalışmanın amacı kliniğimizde bir yıl içinde GGK pozitif nedeni 

ile kolonoskopi ve gastroskopi yapılan hastaların endoskopik bulgularını 

ve histopatolojik sonuçlarını karşılaştırarak bu testin ve erken tanının 

önemini vurgulamaktır.  

Materyal ve metodlar 

Çalışmaya 2018 yılında 1. basamak sağlık merkezlerinde rutin tarama 

sonucu gaitada gizli kan pozitif nedeni ile polikliniğimize müracaat edip  

bu nedenle kolonoskopi ve gastroskopi yapılan toplam 207 hasta alındı. 

Veriler hastane arşivinden retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya 

başlamadan önce etik kuruldan onay alındı (Etik kurul onay no; 

2019/514/150/4, Tarih; 27.03.2019). Yaş, cinsiyet, endoskopi işlemi, 

endoskopik tanı, histolojik bulgular değerlendirildi.  

Sonuçlar 

2018 yılında kliniğimiz tarafından toplam 5944 hastaya endoskopi 

yapıldı. Toplamada 207 (%3.48) hastaya GGK + nedeni ile endoskopi 

yapıldı (Tablo 1).  Bunlardan 169’una kolonoskopi, 38’ine 

özefagogastroduodenoskopi yapıldı. Hastaların yaş ortalaması 58.55 idi. 

En küçüğü 16 yaşında, en büyüğü ise 81 yaşında idi. Hastaların 96’sı erkek 

(%46.37),  111’i kadın (%53.63)  idi. 
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Tablo 1; GGK + olan hastaların demografik özellikleri 

 Sayı Yüzde (%) 

Yaş 58.76 (16-81)   

Cinsiyet 

       Erkek 

       Kadın 

 

96 

111 

 

46.37 

53.63 

Kolonoskopi 169 81.64 

Gastroskopi 38 18.36 

Kolonoskopi yapılan toplam hasta sayısı 169 idi. Bu kliniğimizde total 

yapılan endoskopilerin %2.84’ünü oluşturuyordu. GGK + olan endoskopi 

hastaların ise %81.64’ünü oluşturuyordu. 74 hastanın kolonoskopisi 

normal olarak değerlendirildi (%43.78). 6 hastaya kolonoskopi 

yapılamadı. Bunların dördünde yetersiz temizlik nedeni ile geri kalan 

ikisinde ise intolerans nedeni ile yapılamadı. Patolojilerin çoğunluğunu 

polip oluşturuyordu. Tek başına polip 42 hastada görüldü (%24.85). 

Polipler diğer patolojiler ile birlikte 55 hastada görüldü (%32.54). 

Poliplerden sonra 2. en sık divertikülozis koli 9 hastada görüldü  (%5.32). 

1 hastada endoskopik olarak rektosigmoid kolon tümör tespit edildi 

(%0.59).  15. cm’de ülserovejetan kitlesi olan hastanın histopatoloji sonucu 

adenokarsinom geldi.  Bir hastada 3. cm’de rektal kitle tespit edildi. Bunun 

da histopatoloji sonucu adenokarsinom olarak değerlendirildi. Anal 

kanalda polip olan hastanın biyopsi sonucu adenokarsinom olarak 

değerlendirildi. Hasta opere edildi. Bunların dışında çıkan kolonda ve 

başka bir hastada sigmoid kolondaki poliplerin alınması sonucu 

histopatolojileri intramukozal adenokarsinom ve cerrahi sınırları temiz 

gelmesi üzerine hastalar takibe alındı (Tablo 2). 

Tablo 2; GGK + olanların kolonoskopi bulguları 

 Sayı Yüzde 

(%) 

Yaş 59.07 (32-

81) 

 

Cinsiyet 

        Erkek 

        Kadın 

 

   77 

   92 

 

45.56 

54.44 

Endoskopik bulgular 

   Normal kolonoskopi bulgular 

   İnkomplet kolonoskopi (yetersiz temizlik) 

   İnkomplet kolonoskopi (intolerans) 

   Polip 

   Divertikülozis koli  

 

    76 

    4 

    2 

    42 

    9 

 

 44.97 

 2.36 

 1.18 

 24.85 

 5.32 
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   Divertikülozis koli, polip 

   İnflamatuar barsak hastalığı  

   Hemoroid 

   Polip, perianal fissür 

   Anal fissür 

   Dıştan bası 

   Divertikülozis koli, anal fissür 

   Divertikülozis koli, hemoroid 

   Divertikülozis koli, kolit 

   Kolit 

   Kolit, hemoroid 

   Kolonda lipom 

   Rektal kitle 

   Rektosigmoid kolon tm 

 

   11 

    5 

    4 

    1 

    1 

    1 

    1 

    2 

    2 

    3 

    1 

    1 

    1 

    1 

 6.50 

 2.95 

 2.36 

 0.59 

 0.59 

 0.59 

 0.59 

 1.18 

 1.18 

 1.77 

 0.59 

 0.59 

 0.59 

 0.59 

Histopatolojik Bulgular 

   Adenokarsinom 

   İntramukozal adenokarsinom 

   Biyopsi alınmayan  

   Tubuler adenom 

   Hiperplastik polip 

   Nonspesifik kolit 

   Adenomatöz polip 

   Adenomatoz polip, tubuler adenom 

   Hiperplastik polip, inflamatuar polip 

   Hiperplastik polip, nonspesifik kolit 

   Hiperplastik polip, tubuler adenom 

   Hiperplastik polip, tubulovillöz adenom, 

tubuler adenom 

   Mikst polip 

   Tanımlanamayan 

   Tubulovillöz adenom 

   Ülseratif kolit 

   Yüzeyel matur yağ dokusu 

 

 

   3 

   2  

   97 

   36 

   10 

   8 

   1 

   1 

   1 

   1 

   2 

   1 

   1 

   1 

   1 

   1 

   1  

 

 

 1.77 

 1.18 

 57.39 

21.30 

 5.91 

 4.73 

 0.59 

 0.59 

 0.59 

 0.59 

 1.18 

0.59 

0.59 

0.59 

0.59 

0.59 

0.59 

2018 yılı içerisinde GGK + olup da özefagogastroduodenoskopi yapılan 

hasta sayısı 38 idi. Bu o yıl yapılan tüm endoskopi işlemlerinin %0.63’ünü,  

GGK+ olan endoskopi hastalarının ise %18.36’sını oluşturuyordu. Bu 38 

hastanın 19’u erkek, 19’u kadın idi. 1 hastaya intolerans nedeni ile 

gastroskopi yapılamadı. En sık görülen patoloji antral gastrit ve alt 

özefagus sfinkter  (AÖS) gevşekliği olup hiçbir hastada GGK +’liğini  

açıklayacak patoloji tespit edilmedi.  Ancak buna rağmen bir hasta dışında  

hiçbir hasta endoskopik olarak  normal değerlendirilmedi. Çeşitli benign 
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ve tedavi edilmesi gereken patolojiler tespit edildi. Endoskopik olarak 

distal özefagusta polip saptanan hastanın histopatolojisi foveolar 

hiperplazi olarak değerlendirildi (Tablo 3). 

Tablo 3; GGK+ olanların özefagogastrodudoenoskopi bulguları 

 Sayı Yüzde 

(%) 

Yaş 57.52 (16-

78) 

 

Cinsiyet 

       Erkek 

       Kadın 

 

   19 

   19 

 

50 

50 

Endoskopik bulgular 

    Antral gastrit 

    Antral gastrit, bulbit 

    Distal özefagusta polip, hiatal herni, 

antral gastrit 

    Gastrik ülser 

    Hiatal herni, antral gastrit 

    İnkomplet gastroskopi (intolerans) 

    AÖS gevşekliği, antral gastrit 

    AÖS gevşekliği, antral gastrit, duodenal 

ülser 

    Özefajit, antral gastrit 

    Pangastrit 

    Polip 

 

    

   14 

   1 

   1 

   1 

   1 

   1 

   14 

   1 

   1 

   1 

   1 

 

36.84 

2.63 

2.63 

2.63 

2.63 

2.63 

36.84 

2.63 

2.63 

2.63 

2.63 

Patoloji 

  Biyopsi alınmayan 

  Kronik aktif gastrit 

  Krnoik inaktif gastrit 

Ödemli antrum mukozası 

Foveolar hiperplazi 

 

 

   1 

   12 

   24 

   1 

   1 

 

2.63 

31.57 

63.15 

2.63 

2.63 

Toplamda hastalarımızın %37.19’i normal değerlendirilirken, 7 

hastanın  (%3.38) endoskopisi değerlendirilemedi. Geri kalan 

%59.42’sinde çeşitli patolojiler tespit edildi. 5 hastada malignite bulundu 

(%2.41). Üçü opere edildi. Kalan ikisinde ise  intramukozal 

adenokarsinom ve cerrahi sınırlar sağlam olduğundan takip edildi. 
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Tartışma 

GGK testi ülkemiz için uygun bir tarama testi olup kolonoskopiye daha 

az ihtiyaç duyulmasını sağlamaktadır. Ancak GGK testinin bazı 

dezavantajları vardır. Örneğin kanama yapmayan poliplerin taranmasında 

iyi bir seçenek değildir. Ayrıca bu testin yalancı pozitif sonuçlarını da göz 

önünde bulundurmak gerekir. Ülkemizde 2 yılda bir GGK testi, 10 yılda 

bir kolonoskopi ile tarama yapılmaktadır 

Her ne kadar kolonoskopi en etkili tarama testi olarak kabul edilmesine 

rağmen kolonoskopi tetkiki pahallıdır. Perforasyon ve majör 

komplikasyonların oranı %0.1’dir. Eşlik eden hastalıklar, artmış yaş, 

polipektomive az deneyimli endoskopist perforasyon riskini artırmaktadır 

(9).  

     Polipler neoplastik olmayan polipler (inflamatuar, hamartomatoz, 

submukozal ve hiperplastik)  ve neoplastik polipler olarak 2 grupta 

sınıflandırılabilir. Her ne kadar neoplastik poliplerden inflamatuar 

hamartomatoz, submukozal poliplerin prekanseröz özelliği yok ise de 

hiperplastik polipler 10 mm den büyük ise sağ kolona yerleşmiş ise ailesel 

öykü varsa bunlarında izlenmesi gerekmektedir (10). Neoplastik polipler 

ise adenom olarak adlandırılıp tubuler, tubulovilloz ve villöz adenom 

olarak alt sınıflara ayrılırlar. Neoplastik polipler tüm KRK’lerin 

%90’ından fazlasının gelişiminde sorumludurlar. Çalışmamızda 10 

hastada hiperplastik polip görüldü. 40 hastada tubuler adenom, bir hastada 

da tubulovilloz adenom görüldü. Bunlar histopataolojik tanı olduğundan 

tarama sonucu endoskopik olarak çıkartılıp olası bir hastalığın önüne 

geçilmiş oldu.  

Yüksek morbidite ve mortaliteye yol açan ve topluma maliyeti yüksek 

olan KRK önemli bir sağlık sorunudur. Kolon premalign lezyonları 

barındıran ve nispeten kolay erişilebilen bir organ olduğundan KRK’ler 

erken teşhis için uygun bir hastalıktır. Kanser gelişmeden tarama testleri 

kullanılarak hastalık erken dönemde tespit edilip daha oluşmadan 

önlenebilir veya oluşmuş bir kanser ileri evreye gelmeden tedavi edilebilir. 

Çalışmamızda 3 hastada kolonda adenokanser tespit edilip cerrahi olarak 

tedavileri yapıldı. 2 hastamızda da intramukozal adenokanser saptandı. 

Ancak cerrahi sınırlar temiz olduğundan takibe alındı. Bu hastalar daha 

kanser ilerlemeden tarama sonrası basit polipektomi ile tedavi edilmiş 

oldular. Güney Kore’de yapılan bir çalışmada GGK pozitifliği nedeniyle 

kolonoskopi yapılan hastaların %1,2’sinde kanser tespit edilmiş (11). 

Bizim çalışmamızda ise adenokarsinom oranı %2.41 olarak görüldü. Bu 

oran tarama yapmanın önemini ortaya koymaktadır.  
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GGK + sonrası kolonoskopi yapılan ve patoloji tespit edilmeyen 

hastalar üst gastrointetstinal incelemeye tabii tutulmalıdır. İngiltere’de 

yapılan bir çalışmada GGK + olan kolonoskopi ile patoloji saptanmayan 

ancak üst gastrointestinal semptomları olan  14 hastaya (%5) gastroskopi 

uygulandı. Beş hastada benign patoloji, bir hastada ise gastrik karsinom 

tespit edildi. Sonuç olarak semptomları olan kolonoskopi negatif gelen 

GGK + hastalara üst gastrointetstinal endoskopi önerildi (12). Bizim 

çalışmamızda ise gastroskopi yapılan bir hasta hariç tümünde benign 

patolojiler görüldü. Üst gastroinestinal maligniteye rastlanmadı. 

Sonuç 

Tarama sonucu GGK+ sonrası yapılan endoskopilerde taramaların 

sadece malignite ve prekanseröz lezyonlar açısından değil aynı zamanda 

çeşitli benign patolojilerin tespiti ve tedavisinde de önemi vardır. 

Hastalarımızın %2.41’inde malignite tespit edildi. Bunlar tedavi edildi. 

Toplamda %68.11’inde benign patolojiler tespit edildi. GGK + olan 

kolonoskopisi negatif gelen hastalarda etyolojiyi tespit etmek açısından ya 

aynı zamanda yada kolonoskopinin normal gelmesi durumunda işlemin 

devamı olarak özefagogastroduodenoskopi yapılmasında fayda vardır. 
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ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİLERİNDE 

ANTRAL GASTRİT VE NORMAL ENDOSKOPİK BULGULAR 

TANISI KONULAN HASTALARIN HİSTOPATOLOJİK 

SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 

İsmail ERTUĞRUL* 

 

 Giriş 

Gastrik mukozadaki diffüz makroskopik değişiklikler gastrit olarak 

yorumlanır. Gastrit gastroenteroloji ve sindirim sistemi endoskopisinde en 

sık rastlanan patolojilerden biri olup dünya çapında yaygın olarak görülen 

bir hastalıktır. Gastritin prevalansı yaş ile birlikte artmaktadır. Başlıca 

etyolojik faktörü helikobakter pyloridir (Hp) (1). Hp, gram negatif, spiral 

bir bakteridir. Bu bakteri 1982 yılında mide biyopsisi örneklerinden 

yapılan bakteri kültürlerinde üretilerek keşfedildi. Barry Marshall ve Robin 

Warren bu bakterinin midede gastritise yol açtığını 1983’te tüm dünyaya 

bildirdiler. Bu mikroorganizmanın, pH 2’nin altında olan midede 

yerleşerek gastritis ve ülser gelişimine yol açtığı bildirildi. 

960’lı yıllarda endoskopik dönem fleksibl endoskopinin tanıtımı ile 

başladı. 1990’da Gastroenteroloji Kongresi'ndeki (Sidney Sistemi) bir 

çalışma grubu tarafından standartlaştırılmış bir gastrit sınıflandırması 

önerildi ve bu sınıflandırma güncellenen Sidney Sistemi olarak kabul 

edildi (2). Böylece, endoskopik ve histolojik gastrit, son yıllarda 

güncellenmiş Sydney Sistemine göre sınıflandırılmıştır. Endoskopik 

olarak saptanan gastrit bulguları Sidney sınıflamasına göre yapılır.  

Gastritlerin Sidney Sınıflaması (3); 

Endoskopik Kriterler  

1. Eritematöz/eksüdatif gastritis  

2. Süperfisyal erozif gastritis  

3. Erozyone polipoid gastritis  

4. Atrofik gastritis  

                                                      
* (Op.Dr.) S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel cerrahi 

kliniği, İstanbul, Türkiye. E mail; is_ertugrul@hotmail.com 
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5. Hemorajik gastritis  

6. Safra gastritisi  

7. Yabancı cisime bağlı gastritis  

Etyolojiye göre klasifikasyon  

1. Otoimmün gastritis (tip A)  

2. Bakteri ile ilişkili gastritis (Tip B)  

3. Kemotoksik ajanlara bağlı gastritis (Tip C)  

4. Farklı gastrit formları  

Lokalizasyona bağlı gastritis  

1. Pangastritis  

2. Antral gastritis  

3. Korpus gastritisi  

Gastritin Derecelendirilmesi (Hp, aktivite, inflamasyon, atrofi, 

intestinal metaplazi varlığına göre): Hafif, orta ve şiddetli derece  

Histomorfolojik kriterler  

     1. Akut 

     2. Kronik 

     3. Kronik-aktif gastritis 

Gastrit tanısı sadece gastrik biyopsi ile konulabilir. Klinik, endoskopik 

ve histolojik bulgular arasındaki korelasyon eksikliği nedeni ile gastrit 

terimi konusunda hala tartışmalar vardır. Endoskopik ve histolojik 

görünümler arasındaki korelasyon zayıftır. Endoskopik gastrik bulgular ile 

histolojik değişiklikler arasında fikir birliği yoktur (4,5). Buna rağmen 

birçok çalışmada endoskopik bulgular ile histolojik değişiklikler arasında 

korelasyonlar tespit edilmiştir.  

Bu çalışmanın amacı üst gastrointestinal sistem endoskopisi 

incelemelerinde antral gastrit tanısı alan hastalar ile normal üst 

gastrointestinal sistem endoskopisi olan hastaların endoskopik ve 

histolojik değişiklikler arasındaki uyum derecesini değerlendirmektir. 

Bulgular 

Çalışmaya 2018 yılında hastanemizde yapılan toplam 2376 gastroskopi 

hastası arasından antral gastrit tanısı alan 1866 hasta ile normal gastroskopi 

bulguları tanısı alan 28 hasta dahil edildi. Veriler hastane arşivinden 
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retrospektif olarak elde edildi (Etik kurul onay no: 2019/514/150/7, Tarih; 

27.3.2019). Aşağıdaki veriler analiz edildi ve hesaplandı: yaş, cinsiyet, 

muayene endikasyonu, antral, endoskopik ve histolojik gastrit varlığı veya 

yokluğu ve Hp varlığı veya yokluğu. 

Antral gastrit tanısı alan 1866 hastanın yaş ortalaması 50.92 idi. En 

düşük 15, en yüksek yaş 95 idi. 763 hasta erkek (%40.88), 1103 hasta kadın 

(%59.11) idi (Tablo1). En sık görülen ilk üç semptom dispepsi, 

epigastriumda ağrı ve ekşime idi.  

Tablo 1; Gastroskopide antral gastrit tanısı konan hastaların demografik 

özellikleri 

yaş 50.92 (15-95) 

Cinsiyet 

     Erkek 

     Kadın 

     

763    (%40.88) 

1103  (%59.11)                                

Şikayet 

    Dispepsi (Hazımsızlık) 

    Epigastriumda ağrı 

    Ekşime 

    Yanma 

    Hematemez 

    Anemi 

 

1388 (%74.38) 

317 (%16.98) 

297 (%15.91) 

297 (%15.91) 

23 (%1.23) 

19 (%1.01) 

Histopatolojik olarak 1024 hasta kronik inaktif gastrit tanısı aldı 

(%54.87). Bu hastaların 986’sında Hp negatif idi (%96.28). Geri kalan 38 

hastada Hp, bir pozitif idi (%3.71). 764 hastada kronik aktif gastrit tanısı 

kondu (%40.94). Bunları içinden 140 hastada Hp negatif geldi (%18.32). 

316 hastada Hp, bir pozitif (%41.36), 292 hastada iki pozitif (%38.21), 12 

hastada ise üç pozitif idi (%1.57). Düzenli yapıda antrum tanısı alan 8 hasta 

vardı. Toplamda 28 hastadan endoskopi işlemi esnasında biyopsi alınmadı 

(Tablo 2). 

Tablo 2; Gastroskopi sonucu antral gastrit olarak tanı konan hastaların 

histopatolojik değerlendirmesi 

Histopatolojik tanı Hasta sayısı Yüzde (%) 

Kronik inaktif gastrit 1024 54.87 

Kronik aktif gastrit 764 40.94 

Düzenli yapıda antrum 8 0.42 

Ödemli mide mukozası 9 0.48 

Hiperemik antrum mukozası 24 1.28 

Hiperemik ve ödemli mide mukozası 4 0.21 

Atipik glandüler epitel 1 0.05 
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Nonspesifik inflamasyon 1 0.05 

Biyopsi alınmayan 28 1.50 

TOPLAM 1866 100 

Antral gastrit tanısı alan 1866 hastanın 1172’sinde Hp negatif idi. 348 

hastada bir pozitif, 303 hastada iki pozitif, 12 hastada üç pozitif idi. 3 

hastada Hp’ye bakılmamıştı (Tablo 3). 

Tablo 3; Gastroskopi sonucu antral gastrit olarak tanı konan hastaların 

Helikobakter pylori sonuçları  

Helikobakter pylori Hasta sayısı Yüzde % 

Helikobakter pylori (-) 1172 62.81 

Helikobakter pylori (+) 348 18.65 

Helikobakter pylori (++) 303 16.24 

Helikobakter pylori (+++) 12 0.65 

Helikobakter pylori bakılmamış 3 0.16 

Toplam 1866 100 

Gastroskopi sonucu patoloji tespit edilemeyen 28 hastanın yaş 

ortalaması 57.25 idi. 10 hasta erkek, 18 hasta kadın idi. En sık sırayla 

dispepsi, ekşime ve yanma şikayetleri mevcuttu (tablo 4).  

Tablo 4; Gastroskopi sonucu normal değerlendirilen hastaların 

demografik özellikleri 

yaş     57.25 (21-79) 

Cinsiyet 

     Erkek 

     Kadın 

     

     10 (%35.71) 

     18 (%64.29)                           

Şikayet 

    Dispepsi (Hazımsızlık) 

    Ekşime  

    Yanma 

    Epigastriumda ağrı 

    Anemi  

    Melena 

 

     7 (%25) 

     10 (%35.71) 

     10 (%35.71) 

       9 (%32) 

       2 (%7.14) 

      1 (%3.57) 

Endoskopi sonucu normal görünen 28 hastanın 12’sinde biyopsi 

alınmamış. 11 hastada kronik inaktif gastrit tanısı konmuş (%39.28). Bu 

11 hastanın 10 tanesinde Hp negatif, bir hastada Hp bir pozitif görülmüş. 

5 hastaya kronk aktif gastrit tanısı konmuş. Bunların da 2 tanesinde Hp 

negatif, bir tanesinde bir pozitif, iki tanesinde iki pozitif olarak 

değerlendirilmiş (Tablo 5). 
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Tablo 5; Gastroskopi sonucu normal değerlendirilen hastaların 

histopatolojisi 

Histopatolojik tanı Hasta sayısı Yüzde % 

Kronik inaktif gastrit 11 39.28 

Kronik aktif gastrit 5 17.85 

Biyopsi alınmayan 12 42.85 

TOPLAM 28 100 

     Gastroskopi sonucu normal gelen 28 hastanın histopatolojisinde 

toplamda 12 sinde Hp negatif, 2 hastada bir pozitif, 2 hastada iki pozitif 

olarak yorumlanmış (Tablo 6). 12 hastanın biyopsisi yapılmadığından 

histolojik olarak değerlendirmesi yapılmamıştır. 

Tablo 6; Gastroskopi sonucu normal değerlendirilen hastaların 

Helikobakter pylori sonuçları  

Helikobakter pylori Hasta sayısı Yüzde % 

Helikobakter pylori (-) 12 42.85 

Helikobakter pylori (+) 2 7.14 

Helikobakter pylori (++) 2 7.14 

Helikobakter pylori bakılmamış 12 42.85 

Toplam 28 100 

İlginç bir şekilde gastroskopi sonucu normal olan hastaların 

histopatolojik örneklerinin hiç birinde sonuç normal gelmemiş.  

Tartışma 

Endoskopik ve histolojik gastrit tanısı alan hastalar ile ilgili yapılan 

çalışmalarda ortak bir sonuca varılamamıştır. Bazı çalışmalarda 

korelasyon bildirilmezken bazı çalışmalarda düşük bazen de yüksek 

oranda korelasyon bildirilmiştir (6,7). Kaur ve Raj, endoskopik bulgular ve 

histoloji arasındaki korelasyonu değerlendiren bir çalışmada, aralarında 

zayıf bir korelasyon olduğunu göstermiştir (8). Fung ve arkadaşlarının 

dispeptik şikayet olan hastalarda yaptığı çalışmada endoskopik tanının 

kesin olmadığını göstermişlerdir (7). Aynı şekilde Bertges ve 

arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada endoskopik bulgular ile antral gastritin 

histolojik tanısı arasında anlamlı bir uyum olmadığı gösterildi (9). Bizim 

çalışmamızda da endoskopik olarak gastrit tanısı alan hastalarda histolojik 

incelemelerinde anlamlı oranda gastrit bulgularına rastlanmasına karşılık 

endoskopik görünümü normal olarak değerlendirilen hastaların 

patolojilerinin hiç biri normal değildi. Bu durum endoskopik tanının 

güvenirliliğini sorgular.  
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Endoskopik olarak büyütme ve kromoendoskopi tanının konulmasında 

faydalı olabilirken çoğu tanı merkezinde bulunmaz, aynı zamanda 

uygulama ve öğrenme için daha fazla zaman gerektirir ve günlük olarak 

pratik görünmemektedir (10). 

Hp’nin 1983 yılında keşfedilmesinden bu yana gastrit, peptik ülser 

hastalığı, gastrik adenokarsinoma ve MALT (Mucosa Associated 

Lymphoid Tissue ) lenfomanın patogenezinde güçlü kanıtlar ile önemli bir 

rolü olduğu görülmüştür. Aynı şekilde dispeptik yakınmalar ile başvuran 

hastalarda en sık rapor edilen mide patolojisi gastrit olup bunda da en sık 

etken Hp’dir. Gastrit lenfoid foliküllerin varlığı ile hücre hasarı, rejeneratif 

ve mukoza iltihabı içerir. Enflamatuar süreç başlangıçta yüzeyseldir ancak 

sırayla, önce antrumda olan ve vücuda proksimal olarak ilerleyen tüm 

mukozayı etkiler. 

     Gastritlerde ve Hp gastritinde endoskopik olarak tanıların 

güvenirliliği tartışmalıdır. Histolojik ve bakteriyolojik inceleme ile 

endoskopik bulgular arasındaki korelasyonu ortaya koymak önemlidir 

(11). Mitsuhiro ve ark.’nın çalışmasında belirlenen endoskopik gastrit 

bulguları olan hastalarda, normal endoskopik bulguları olanlara oranla Hp 

enfeksiyonu oranı anlamlı derecede yüksek olarak bulunmuştur (12). Aynı 

şekilde bizim çalışmamızda da endoskopik olarak antral gastrit tanısı 

konan 1866 hastanın % 62.81’ninde Hp negatif, %35.70 sinde Hp pozitif 

olarak değerlendirilmiş.  %0.16 sında Hp’ye bakılmamış. Gastroskopi 

bulguları normal olup biyopsi yapılan 16 hastadan 12 sinde Hp negatif 

olarak yorumlanmış (%75’inde). 16 hastanın dördünde Hp pozitif 

değerlendirilmiş (%25).  

Biyopsi endoskopik bulgulardan bağımsız olarak düşük komplikasyon 

oranı ve düşük maliyet nedeni ile her zaman yapılmalıdır. Çalışmamızda 

gastroskopi sonucu normal olarak değerlendirilen 28 hastamızdan 12 sinde 

biyopsi alınmamış. 16 sına biyopsi yapılmış. Endoskopik olarak normal 

değerlendirilen 16 hastadan 11’inde kronik inaktif gastrit, 5’inde kr aktif 

gastrit görülmüş. Bu hastalardan 12 sinde Hp negatif, 4’ünde Hp pozitif 

olarak yorumlanmış. 

M İbiş ve ark.’larının yaptığı çalışmaların aksine çalışmamızda 

histolojik olarak antrum mukozasında ödem ve/veya hiperemi tespit edilen 

37 hastanın tümünde Hp negatif idi (13). Aynı şekilde başka çalışmalarda 

da endoskopik olarak eritem görülmesi bir önceki raporların aksine daha 

düşük oranda gözlenmiş ve Hp ile de aralarında bir ilişki bulunamamıştır 

(14, 15). 
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Histolojik olarak kronik gastrit ile endoskopik olarak eritem görülmesi 

arasındaki ilişkiyi değerlendiren iki çalışmada  %75’in üzerinde 

korelasyon saptanmıştır (16, 17).  

Sonuç 

Endoskopik olarak gastrit tanısı alan hastaların %98’inde histopatoloji 

tanıyı doğrularken %0.42’sinde düzenli yapıda antrum mukozası görüldü. 

Bu durum endoskopik tanının güvenirliliğini göstermesine rağmen 

endoskopik görünüm olarak normal değerlendirilip biyopsi yapılan 

hastaların tümünde patoloji tespit edildi. Sonuç olarak endoskopik tanı 

konulan hastalara histolojik tanının doğrulanması açısından biyopsi 

yapılması faydalıdır 
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VAN İL MERKEZİNDEKİ KREŞ VE ANAOKULLARINDA 

EĞİTİM GÖREN 2-6 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARIN DİL 

BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

İzzet ÇELEĞEN* & Sinemis Çetin DAĞLI**  Davut KAYA*** 

 

Giriş 

Anaokullarda çocuklar yaş düzeylerine uygun olarak bir çok kavram 

öğrenmektedir. Okuduğunu anlama, dinlediğini anlatma yeteneği 

geliştirler.Öğretmenin anlattıklarını, okuduklarını dinlemeyi ve 

dinlediklerini anlatabilme yeteneğini geliştirmektedir. Ayrıca,gözlem 

yapmayı, karar vermeyi, şarkı söylemeyi, resim yapmayı 

öğrenmektedir.Bu etkinlikler ilköğretime temel oluşturmaktadır.  (Başal, 

1998) 

Anadili eğitimi için elverişli yaşlar iki ile altı yaşlardırdır. Çünkü, beyin 

gelişiminin % 80-85’inin altıncı yaş sonuna kadarki dönemde gerçekleştiği 

belirtilmektedir. Bu gelişmenin en hızlı yıllar da üç-altı yaşlar arasıdır. Bu 

yaşlar, okulöncesi eğitim yaşlarıdır. Bu yaşlarındaki çocuklar, 

farklılıkların az olduğu kaynaşmış gruplardır. Anadil öğretiminde eşit 

denilebilecek bu durum zorunlu eğitimdeki verimi ve başarıyı çok 

etkilemektedir. (Tunç, 1974) 

Okul başarısı; ilköğretimden üniversiteye kadar dil öğrenimine bağlıdır. 

Bilindiği gibi dil, sözlü ve yazılı olmak üzere iki alanda gelişir. Çocuk 

okulöncesi dönemde sözlü dili, okul döneminde de yazılı dili öğrenir. 

(Alpay, 1988) 

Dil gelişimlerinde gerilik olan çocuklar okula gittikleri zaman, okulun 

akademik yaşamının beklentilerine yeterince cevap verememektedirler. 

Pek çoğunda okuma güçlükleri ile başlayan sorunlar, öğrenme güçlükleri 

ile devam etmektedir. (Ege, 1994) 

Sosyal çevre çocuğun dil gelişimini desteklemektedir. Birçok 

çalışmada, çevre uyaranlarından uzak bir ortamda yetişen çocukların dil 

gelişiminin olumsuz etkilendiğinden bahsedilmektedir. (Karacan, 1998) 

                                                      
* (Dr. Öğr. Üyesi; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim 

Dalı,Van,Türkiye icelegen@hotmail.com 
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Dalı,Van,Türkiye.  
*** (Çocuk Gelişimi Uzmanı); Van İl Sağlığı Müdürlüğü, Van,Türkiye, 

eksen_kaya@hotmail.com 
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Sosyo-ekonomik durum, anne, baba, çevre, genetik gibi dil gelişimini 

etkileyen birçok önemli faktör bulunmaktadır. (Kantemir, 1978) 

Dil gelişimini etkileyen önemli faktörlerden biri sosyal ve ekonomik 

yaşam düzeyidir. Eğitim düzeyi genellikle gelir düzeyiyle de ilişkilidir. Alt 

ve üst eğitim düzeyinde bulunan iki anne, çocuklarına eşit uzunlukta 

zaman ayırmış olsalar bile konuşmaları sırasında sağladıkları uyarıcılar 

arasında nitelik farkları bulunmaktadır. Üst eğitim düzeyindeki annenin 

kullandığı cümlelerde kelime sayısı daha çok ve daha çeşitli olmaktadır. 

Anne, konuşulan konular sırasında çocuğun sorularına daha ayrıntılı 

yanıtlar verebilmekte ve çocuğun merak ve ilgisini uyandırarak aynı 

konuda başka sorular sormasına da olanak sağlamaktadır. Ayrıca, uykudan 

önce çocuğa kitap okuma, resimli kitaplar hakkında istediği zaman 

açıklamalar yapma gibi konularda üst eğitim düzeyindeki bir annenin alt 

eğitim düzeyindeki bir anneye göre daha çok yardımcı olması 

beklenmektedir. Eğitim düzeyi yüksek bireylerin evinde teknolojik 

araçların daha fazla bulunması, tiyatroya, konsere gitme olanaklarının 

kullanılması olasılığı yüksektir. Dolayısıyla bu uyarıcı dolu ortam çocuğun 

yeni tecrübeler kazanmasına ve bu tecrübeler hakkında konuşmasına 

yardımcı olabilmektedir. (Taner, 2005)      

Sosyoekonomik düzeyi düşük ve elverişsiz çevrelerde büyüyen 

çocukların ileride ki başarısı için erken yaşlarda eğitilip, çevresinin 

desteklenmesi önemlidir. (Berkman, 1986) 

Sosyoekonomik düzeyi düşük çocuklar öğrenme ile ilgili güçlükler 

yaşamaktadır. Bu durum konuşma ve geç öğrenme ve sözcük dağarcığının 

az olmasına neden olmaktadır. Buna rağmen, sosyoekonomik düzeyi 

düşük çocuklar arasında yetenekli olanlar bulunmaktadır.  Ancak, olumsuz 

çevre şartları yeteneklerin gelişmesini engellemektedir. (Öztürk, 1995) 

1. Araştırmanın Amacı  

Çalışma Van il merkezindeki kreş ve anaokullarında eğitim gören 

çocukların alıcı dil becerilerini, kelime-kavram bilgisinin gelişimini ve 

bunlarla ilişkili olabilecek faktörlerin saptanması amacıyla yapılmıştır. 

2.Yöntem 

2.1. Araştırma Modeli  

Tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışmanın yapılabilmesi için Van İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınmıştır. 11.05.2017 tarih 

ve 42 sayılı yazı ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 

Kurulu’ndan onay alınmıştır.  

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini, Van ili merkez ilçelerinde bulunan Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı ana sınıflarına devam eden 2-6 yaş çocuklar ile bu 
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çocukların anne babaları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 

araştırma evreninden rastgele seçilen 1 kreş 2 özel anaokulu ve 8 devlet 

anaokulunda 2017-2018 öğretim yılında ana sınıfına devam eden 497 

çocuk ile bu çocukların anne ve babaları oluşturmaktadır. Hedeflenen 497 

çocuktan 469’una ulaşılmıştır. (Katılım %94,36)  

2.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması  

Veriler 01.10.2017-15.05.2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin 

toplanmasında Peabody Resim Kelime Testi kullanılmıştır. Test; ABD’de 

L. M. Dunn tarafından 1965 yılında geliştirilmiştir. Türkçeye uyarlanması 

J. Katz, N.Demir, F.Önen, A. Uzlukaya ve P. Uludağ ile Ankara Rehberlik 

Araştırma Merkezi’nde 1974 yılında yapılmıştır. 2-12 yaş arası çocuklara 

çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan performans testidir. 

Her kartta sekiz resmin bulunduğu önlü arkalı 50 karttan (100 Sayfadan) 

oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. Bireyden 

kartın her iki yüzündeki dört resimden istenen resmi göstermesi istenir. Her 

sayfasında dört farklı şekil bulunan ve istenilen hedef kelimeyi en iyi 

temsil eden tek bir şeklin gösterilmesi (işaret edilmesi) yöntemi ile 

uygulanan bir testtir. Maddelere verilen bu yanıtlara göre de puanlama 

yapılarak yorumlanır. Test; çocukta alıcı dil becerilerini, kelime-kavram 

bilgisinin gelişimini saptamada kullanılır. Alıcı dil; sözel uyaranların 

duyu-sinir ağı ve işitsel-algısal süreçler aracılığıyla anlaşılması olarak 

tanımlanır. Kronolojik yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı belirlenir. Sonuca 

göre dil gelişimiyle ilgili olarak uzman desteğiyle erken önlem alınması 

veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.  

2.4. Verilerin Analizi  

Verilerin istatistiksel analizi SPSS 15.0 programıyla yapılmıştır. 

Yapılan analizde frekanslara bakılmış, kategorik değişkenlerin 

karşılaştırılmasında ki kare analizi, sayısal değişkenlerin 

karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda ikili karşılaştırmalarda t testi,  

ikiden fazla grup karşılaştırmlarında  anova varyans analizi kullanılmıştır  

testi kullanılmıştır. 

1. Bulgular 

Çalışmaya 469 çocuk dahil edilmiştir. Çocukların yaş ortalaması; 

61,68±8,53 aydır (min.27-max.85). Çocukların 235’i (%50.1) kız, 234’ü 

(49.9) erkekti. Çocukların 242’si (%51.7) apartmanda, 185’i (%39.5) 

müstakil evde, 41’i (%8.8) de gecekonduda ikamet ediyordu. Çocukların 

57’si (%12.5) ailesinin tek çocuğuydu, 191’inin (%41.9) bir kardeşi vardı, 

99’unun (%21.7) 2 kardeşi, 109’unun (%23.9) 3 veya 3’ten fazla kardeşi 

vardı. Çocukların 15’i (%3.2) kreşe, 370’i (%78.9) kamuya bağlı 

anaokuluna, 84’ü (%17.9) ise özele bağlı anaokuluna devam ediyordu. 

Çocukların 50’sinin (%10.8) ailesinde geç konuşma öyküsü, 415’inde 
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(%89.2) ise ailesinde geç konuşma öyküsü yoktu. Çocukların 243’ü (%52) 

tek dil bilirken, 224’ü (%48) birden fazla dil biliyordu. Çocukların 

437’sine (%93.6) anneleri, 21’ine (%4.5) anneanne veya babaanneleri, 

4’üne (%0.9) bakıcı bakıyordu, 5’ine (%1.1) ise bunların dışında kalan 

kişiler bakıyordu. Çocukların ay olarak takvim yaşı ortalaması 

61.68±8.53(27-85)’tü. Çocukların Peabody Resim Kelime Testinden 

aldıkları puanın ortalaması 56.83±0.63(18-88)’di. Çocukların alıcı dil 

ifadesine göre ay olarak yaşlarının ortalaması 85.76±0.90(0-134)’di. 

Çocukların sosyo-demografik özelliklerinin geç konuşma durumuna 

göre karşılaştırılması Tablo 1.de verilmiştir. 

Tablo1. Katılımcıların Sosyo-demografik özelliklerinin geç 

konuşma öyküsüne göre karşılaştırılması, Van-2018 

 
  Geç konuşma 

öyküsü (+) 

Geç Konuşma 

öyküsü (-) 

p değeri 

  n %* n %*  

Cinsiyet Kız 21 9,0 212 91,0 
 

Erkek 29 12,5 203 87,5 

Gelir      

0,01 

2700 TL altı 40 13,2 263 86,8 

2700 TL üstü 

üstü 

6 5,1 112 94,9 

Yaşadığı 

yer 

     

0,001 
Müstakil ev 26 14,1 159 85,9 

Gecekondu 9 23,1 30 76,9 

Apartman 15 6,2 226 93,8 

 

 

Anne 

eğitim 

     

0,001 

OY değil 13 16,5 66 83,5 

İlköğretim 29 14,1 177 85,9 

Lise ve üzeri 7 4,0 170 96,0 

Baba 

eğitim 

     

0,09 

OY değil 3 12,0 22 88,0 

İlköğretim 24 14,9 137 85,1 

Lise ve üzeri 23 8,3 255 91,7 

Bakımını 

üstlenen 

kişi   

     

0,17 

Anne 49 11,3 386 88,7 

Anne dışı 1 3,3 29 96,7 

Dil sayısı      

0,014 Tek dil 21 8,7 220 91,3 
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Birden fazla 

dil 

29 12,9 195 87,1 

Okul 

türü 

     

0,06 
Kreş  2 13,3 13 86,7 

Kamu  45 12,3 322 87,7 

Özel  3 6,0 80 96,4 

*Satır yüzdesi verilmiştir. 

Apartmanda ikamet eden çocuklarda ailesinde geç konuşma öyküsü 

görülme oranı gecekonduda ikamet eden çocuklara göre daha azdı 

(p<0.05) 

2700 TL üstü gelire sahip ailelerin çocuklarının ailesinde geç konuşma 

öyküsü görülme oranı 2700 TL ve altı gelire sahip ailelerin çocuklarının 

ailesinde geç konuşma öyküsü görülme oranından daha azdı (p<0.05). 

Lise ve üzeri eğitim almış annelerin çocuklarında geç konuşmaya 

başlayan çocuk öyküsü olma oranı daha düşük eğitim seviyesine sahip 

annelerin çocuklarında geç konuşmaya başlayan çocuk öyküsü olma 

oranından daha azdı (p<0.001).) 

Çocukların sahip oldukları kardeş sayısına göre ailelerinde geç 

konuşmaya başlayan çocuk bulunma öyküsü açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark vardı. (p<0.05) 

Çalışmaya katılanların sosyodemografik özellikleri ile alıcı dil puanının 

karşılaştırılması Tablo 2.  de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Çocukların sosyo-demografik özelliklerinin alıcı dil puanı 

ile karşılaştırılması, Van- 2018.  

Alıcı dil 

puanı 

 n ort±SD Z, x² 
p 

Cinsiyet    

-1,70 0,09 

Kız 234 123,00±2

0,57 

Erkek 235 87,43±18,

45 

Dil    

-3,63 0,000 
1 Dil 243 58,99±13,

40 

Birden fazla 224 54,49±13,

70 
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Gelir    

-5,30 0,001 
2700 altı 306 54,70±13,

17 

2700 ve üstü 118 62,04±13,

98 

Geç 

konuşma 

   

-1,34 0,17 
Var  415 57,14±13,

72 

Yok 50 54,80±13,

75 

Anne 

eğitim 

   

58,91 0,000 

Okur Yazar  

değil 

80 47,61±13,

73 

İlköğretim 207 56,21±12,

55 

Lise ve üstü 177 61,89±12,

74 

Baba 

eğitim 

   

61,63 0,000 

Okur Yazar 

değil 

25 45,52±11,

84 

İlköğretim 163 51,96±13,

14 

Lise ve üstü 279 60,64±12,

80 

Okul türü    

32,52 0,000 

Kreş 15 50,73±13,

40 

Kamu 370 55,42±13,

30 

Özel 84 64,11±13,

34 

Yerleşim    
50,97 0,000 
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Gecekondu 41 46,24±11,

91 

Müstakil 185 54,21±13,

35 

Apartman 242 60,56±12,

93 

Kardeş 

sayısı 

   

-5,02 0,000 
Tek veya bir 

kardeş 

248 59,76±13,

24 

İki ve üzeri 208 53,33±13,

67 

 

Anneleri lise mezunu veya üzeri eğitim almış olan çocukların alıcı dil 

puan ortalaması hem anneleri ilköğretim mezunu olan çocukların alıcı dil 

puan ortalamasından hem de anneleri okur-yazar olmayan çocukların alıcı 

dil puan ortalamasından fazlaydı. (p<0.001) Anneleri ilköğretim mezunu 

olan çocukların alıcı dil puan ortalaması anneleri okur-yazar olmayan 

çocukların alıcı dil puan ortalamasından fazlaydı. (p<0.001) 

Babaları lise mezunu veya üzeri eğitim almış olan çocukların alıcı dil 

puan ortalaması hem babaları ilköğretim mezunu olan çocukların alıcı dil 

puan ortalamasından hem de babaları okur-yazar olmayan çocukların alıcı 

dil puan ortalamasından fazlaydı. Babaları ilköğretim mezunu olan 

çocukların alıcı dil puan ortalaması babaları okur-yazar olmayan 

çocukların alıcı dil puan ortalamasından fazlaydı. (p<0.05) 

Apartmanda oturan çocukların alıcı dil puan ortalaması hem müstakil 

evde oturan çocukların alıcı dil puan ortalamasından (p<0.001) hem de 

gecekonduda oturan çocukların alıcı dil puan ortalamasından fazlaydı. 

(p<0.001) Müstakil evde oturan çocukların alıcı dil puan ortalaması 

gecekonduda oturan çocukların alıcı dil puan ortalamasından fazlaydı. 

(p=0.002) 

Ailenin tek çocuğu olan veya bir kardeşi olan çocukların alıcı dil puan 

ortalaması 2 veya daha fazla kardeşi olan çocukların alıcı dil puan 

ortalamasından fazlaydı. (p<0.001) 

Özel okula giden çocukların alıcı dil puan ortalaması kamuya bağlı kreş 

ve anaokullarına giden alıcı dil puan ortalamasından fazlaydı. (p<0.001) 

2700 TL üstü gelire sahip ailelerin çocuklarının alıcı dil puan ortalaması 

2700 TL ve altı gelire sahip ailelerin çocuklarının alıcı dil puan 

ortalamasından daha fazlaydı. (p<0.001) 
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Tek dil bilen çocukların alıcı dil puan ortalaması birden fazla dil bilen 

çocuklarının alıcı dil puan ortalamasından fazlaydı. (p<0.001) 

2. Tartışma 

Bu çalışmanın amacı Van il merkezindeki kreş ve anaokullarında eğitim 

gören çocukların alıcı dil becerilerini ve kelime-kavram bilgisinin 

gelişimini etkileyen faktörlerin incelenmesidir. 

Çalışmada erkek öğrenciler ve kız öğrencilerin alıcı dil puanları 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. İlköğretim öğrencilerinde yapılan 

çalışmada erkek öğrenciler ve kız öğrencilerin Peabody Resim-Kelime 

Testinden aldıkları kelime dağarcığı gelişim puanları arasında ise anlamlı 

bir fark olmadığı bulunmuştur. (İpek, 2007) 

  Benzer bir çalışmada alt sosyoekonomik çevreden gelen ana sınıfı 

çocuklarının Descoeudres’in Dil Testi, Peabody Resim-Kelime Testi, 

Lügatçe ve Dil Testi testi puanlarının ortalamaları cinsiyete göre 

karşılaştırılmış ve cinsiyete göre dil gelişimi puanları arasında anlamlı bir 

fark olmadığı görülmüştür. (Taner & Başal, 2005) Başka bir araştırmada 

kız ve erkek çocukların alıcı dil düzeyleri karşılaştırılmış ve anlamlı bir 

fark bulunmamıştır. (Öztürk, 1995) Altı ay- altı yaş arasında 388 çocuk 

üzerinde yapılan araştırmada kız ve erkek çocukların 18 ay dışında dil 

gelişimi yönünden benzerlik gösterdiklerini saptamıştır. (Erdoğan, Şimşek 

Bekir, & Erdoğan Aras) Dört-beş yaşlarda kız çocukların dili daha akıcı ve 

rahat kullandığı iddialarına karşılık yapılan çalışmalarda, okul öncesi 

eğitimine devam eden kız-erkek çocuklar arasında böyle bir farklılığa 

rastlanmamıştır. (Baykoç Dönmez & Arı, 1992) 

Yapılan araştırmalarda cinsiyete göre dil gelişimi açısından önemli bir 

fark olmadığı görülmektedir. ilk yaşlarda kızlardaki sözcük üretimlerinin 

erkeklerden önce yapıldığı hatırlandığında, bu durumun kızlar lehine 

devam etmemesi ya da erkeklerle arada bir fark olmaması çevresel 

etkenlerin kızlar için geliştirici olmadığını düşündürmektedir. Fakat kızlar 

lehine anlamlı sonuçlar da mevcuttur. Bu konuda geniş ve uzunlamasına 

çalışmalara gereksinim bulunmaktadır. 

Çalışmada üst sosyoekonomik seviyediki ailelerin çocuklarının alıcı dil 

puan ortalaması alt sosyoekonomik seviyediki ailelerin çocuklarının alıcı 

dil puan ortalamasından daha fazla bulunmuştur. Farklı sosyoekonomik 

düzeydeki öğrencilerle yapılan çalışmada öğrencilerin dil gelişimi puan 

ortalamalarında sosyoekonomik düzey yükseldikçe bir artış olduğu 

görülmüştür. (Taner & Başal, 2005) İlköğretim öğrencilerinde kelime 

dağarcığı gelişimi ile ilgili çalışmada üst sosyoekonomik seviyedeki 

ilköğretim birinci, üçüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin Peabody Resim-

Kelime Testinden aldıkları kelime dağarcığı gelişim puanları ortalamaları 

alt sosyoekonomik seviyedeki ilköğretim birinci, üçüncü ve beşinci sınıf 
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öğrencilerinin puanlarına göre daha yüksek bulunmuştur. (İpek & Bilgin, 

2007) Başka bir araştırma sonucuna göre sosyoekonomik ve kültürel 

gruplar arasında yaşamın ilk beş yılında farklılıklar önemli bulunmuştur. 

(Oktay, 1983) Bu sonuçlara göre sosyoekonomik düzeyin çocukların dil 

gelişimleri üzerinde, üst sosyoekonomik düzey lehine etkili olduğu 

söylenebilir. Yapılan diğer araştırmalar da bu sonucu destekler niteliktedir. 

Eğitim seviyesi yüksek olan ailelerin çocuklarında alıcı dil puanları 

eğitim seviyesi düşük olan ailelerin çocuklarından daha yüksek 

bulunmuştur. 60-72 Aylık Çocukların Türkçe Dil Kullanımı Düzeyleri 

ilgili bir çalışmada ebeveyni lisans mezunu olan ögrencilerin istenilen 

cümleleri tamamlamada diğerlerine oranla daha yüksek bir değere sahip 

oldukları görülmüştür. (Koçak, Ergin, & Yalçın, 2014) Yapılan bir 

çalışmada annesi yükseköğrenim mezunu olan ve çalışan annelerin 

çocuklarının, dil gelişimlerinin çalışmayan annelerin çocuklarınınkine 

göre daha ileri olduğunu, baba mesleğinin dil gelişimini etkilediğini, ayrıca 

tek çocuk veya iki kardeş olanların daha fazla kardeşe sahip olanlardan dil 

gelişim ölçümlerinde daha yüksek puan aldıklarını, yaşanılan bölge ve 

illere göre çocukların dil gelişimlerinde farklılıklar olduğu bulunmuştur. 

(Temel, Avcı, & Can Yağar, 2001) Dil gelişimi ile ilgili yapılan pek çok 

çalışma incelendiğinde çocukların dil gelişimini etkiyebilecek farklı 

unsurlar da dikkat çekmektedir. Anne ve babaya ilişkin farklı değişkenler, 

sosyoekonomik düzey, kardeşler, cinsiyet, kültürel farklılıklar, okulöncesi 

eğitim ve çevre dil gelişimini etkileyen unsurlardır.  (Mesleki Eğitim ve 

Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, 2007)Alt ve üst eğitim 

düzeyinde bulunan ebeveynler, çocuklarına eşit uzunlukta zaman ayırmış 

olsalar bile konuşmaları sırasında sağladıkları uyarıcılar arasında nitelik 

farkları bulunmaktadır. Ayrıca eğitim düzeyi yüksek bireylerin 

çocuklarına uyarıcı ortam sağlama olasılığı daha yüksektir. Dolayısıyla bu 

uyarıcı dolu ortam çocuğun yeni tecrübeler kazanmasına ve bu tecrübeler 

hakkında konuşmasına yardımcı olabilmektedir. 

Tek dil bilen çocukların alıcı dil beceri puanları birden fazla dil bilen 

çocukların alıcı dil beceri puanları daha yüksek bulunmuştur. Ana dili 

Türkçe olan ve olmayan 4-7 yaş grubu çocuklarla yapılan çalışmada tek 

dilli çocukların peabody dil testinden aldıkları puanlar, iki dilli çocukların 

aldıkları puanlardan daha yüksek bulunmuştur. (Tulu, 2009) İki dil 

arasında kalmış ve her iki dil yönünden de yetersiz olan çocuklar, dil daha 

büyük bir önem kazanmaktadır. İki dilli çocuklar, eğitim-öğretime 

başladıklarında, hem birinci dillerinde hem de ikinci dilindeki 

yetersizlikleri akademik başarıları olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Bu 

nedenle iki dilli çocuklar erken dönemden itibaren dil merkezli programlar 

yoluyla desteklenmelidir. 

Ailenin tek çocuğu olan veya bir kardeşi olan çocukların alıcı dil puan 

ortalaması 2 veya daha fazla kardeşi olan çocukların alıcı dil puan 
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ortalamasından fazlaydı.  Farklı olarak kardeş sayısına göre alıcı dil 

puanlarının karşılaştırıldığı çalışmalarda kardeş sayısı ile alıcı dil puanları 

arasında anlamlı bir fark olmadığı, kardeş sayısına göre, sözcük 

dağarcığının farklılaşmadığı bulunmuştur. (Tulu, 2009) 60-72 aylık 

çocuklarla yapılan çalışmada kardeş sayısı ve doğum sırası değişkenlerinin 

dil gelişimde anlamlı farklılaşma yaratmadığı bulunmuştur. (Koçak, Ergin, 

& Yalçın, 2014)Çalışmada bulunan farklı sonuç ekonomik düzeyi yüksek 

olan kişilerin düşük sosyo ekonomik seviyedeki kişilere göre daha az 

çocuk sahibi olmaları, az çocuklu ailelerde çocuğa gösterilen ilgi ve 

zamanın daha fazla olması gibi alıcı dil gelişimini etkileyen farklı 

faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. Sonuç olarak dil gelişimini etkileyen 

diğer faktörlerin, tek çocuk ya da kardeşli olmak üzerinde daha fazla etkisi 

olduğu düşünülebilir. 

Çocukların alıcı dil ve konuşma becerilerinde gelişme 

gösterememesinin zihinsel bir engelden başka sebepleri de olabilir. Gerekli 

sosyal ortam sağlanamamışsa ya da ses teli, boğaz gibi yerlerde bir sorun 

varsa kelime üretilemeyebilir. Çocuğun konuşma gelişimi gösterememesi 

durumunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Erken yaşlarda başlayan 

bir rehabilitasyon çocukların konuşma becerilerini kısa süre içinde 

kazanmalarına yardımcı olabilir. Rehabilitasyon ya da tedavi ne kadar 

erken süreçte başlarsa, konuşma yeteneğinin ve alıcı dil becerilerinin 

kazanılma süreci o kadar etkili olacaktır. (https://otsimo.com/, 2017) 

Dil, insanoğlunun varoluşundan bugüne hem bir varlık işareti hem de 

varlığının sebebi olmuş bir sosyal yapıdır. Dil, insanoğlunun tüm hayati 

faaliyetlerinde gerekli olan, daha iyi düşünüp, üretip, paylaşıp yaşamak 

için araç niteliğindedir. Böylesine bir araç, insana çocukluk döneminden 

itibaren en iyi şekilde kazandırılmalıdır. (Maden & Durukan, 2011) 

Çocuklardaki dil becerisini geliştirmenin yolları: 

-Her şeyden önce onlara zaman ayırıp çeşitli konularda sohbet etmek, 

bitmek bilmeyen sorularına sabırla ve doğru cevaplar vermek. 

-Sık sık kitapçılara gidip ilgisini çeken konularda kitaplar almak ve her 

gün düzenli kitap okumak. (Kitaplar çocukların sadece kelime bilgisini 

artırmakla kalmaz, ayrıca hayal gücünü, muhakeme becerisini ve genel 

kültürünü de arttırır.) 

-Oyuncak hayvanları ya da kuklaları konuşturmak. 

-Günlük konuşma dilinde “Bu, şu” gibi işaret zamirlerini kullanmak 

yerine her objenin adını telaffuz etmek. 

-Televizyonda izledikleri hakkında konuşmak. (Bu alışkanlık, dil 

becerisine etki edeceği gibi muhakeme becerisine ve değer kazanımına da 

katkı sağlayacaktır) 
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-Yarım bırakılan öyküyü tamamlama ya da söylenen kelimenin son 

harfi ile yeni kelime türetme gibi oyunlar oynamak. 

-Akranları ile bir arada bulunabileceği ortamlar yaratmak. (Dil becerisi 

iyi olan çocuklar diğerleri için iyi bir model olurlar) 

-Eline bir obje verip 1 dakika boyunca onun hakkında durmaksızın 

konuşmasını istemek. 

-Gördüğü resimdeki olayları ve gösterilen objelerin işlevlerini 

anlatmasını istemek. 

-Şarkı, şiir, tekerleme, bilmece öğretmek. 

-İlgisi varsa yaratıcı drama etkinliğine katılmasını sağlamak. 

(https://rehberlik.terakki.org.tr/, 2014) 

Sonuç 

Çocukların dil gelişimlerinde sosyoekonomik ve kültürel faktörlerin 

etkisi fazladır. Okul öncesi dönemden başlayarak bu faktörlerin etkisi 

belirgin şekilde gözükmekte ve dil gelişiminde çocuklar arasında farka 

neden olmaktadır. Bu farkların azaltılması için, okul öncesi dönemden 

başlayarak dili gelişimini arttırıcı programlar hazırlanmalıdır. Özellikle alt 

sosyoekonomik düzeydeki ailelere dil gelişimi konusunda eğitim 

verilmelidir. Çocukların sadece okulda değil, aile ortamında da dillerini 

geliştirebilmeleri için ailelerle işbirliği sağlanmalıdır. Anne, baba ve 

eğitimciler okulda ve evde dil gelişimini destekleyici ortam ve koşulların 

oluşturulmasında gereken özeni göstermelidirler. İki dilli çocukların dil 

gelişimi ihtiyaçları belirlenmeli ihtiyaçlara göre dil merkezli etkinliklere 

ve dil eğitim programlarına yer verilmelidir. 
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DİYABETİK MAKULA ÖDEMİ VE GÜNCEL TEDAVİ 

YAKLAŞIMLARI 

Diabetic Macular Edema and Current Therapy Approaches 

 

Murat ÇAKMAKLIOĞULLARI* 

 

Diabetes mellitus (DM), en sık rastlanan endokrin hastalıktır. Endojen 

insülin yetersizliği veya insülinin periferik etkisizliği sonucu ortaya çıkar. 

Hipergliseminin kronik bir hal alışı, karbonhidrat, protein ve yağ 

metabolizmalarındaki bozukluk, kapiller membran değişiklikleri ve artmış 

aterosklerozis ile seyreder (Garber,1994). Dünya Sağlık Örgütü (WHO)' 

nün, 1997 yılındaki raporunda 135 milyon DM hastası olduğu, 2005 

yılında bu sayının 300 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir (Klein 

BE,2007: 14). Mevcut tedavilerle hastaların yaşam süresinin uzaması 

diyabete bağlı gelişen komplikasyonların görülme sıklığını arttırmıştır 

(Yıldırım&Ayata,2005:13).  

Diyabetik retinopati (DRP), DM kronik komplikasyonları arasında yer 

alıp, çalışan yaş grubunda görme azlığının en önemli sebebi olan retinal 

değişiklikleri ve mikrovasküler komplikasyonları içermektedir 

(Cheung&Mitchell,2010:376). Diyabetin görme azlığına en sık sebep olan 

komplikasyonu makula ödemi olmakla birlikte; proliferatif diyabetik 

retinopati (PDRP), retinal arter veya ven tıkanıklıkları, retina dekolmanı 

gibi görmeyi tehdit eden diğer göz tutulumları da görülebilir 

(Bali&Bali,2013:1). Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Asya ve 

Avustralya’da yapılmış 35 çalışmadan yapılan metaanalize göre DM’li 

hastaların %35’inin herhangi bir evrede DRP’si mevcut bulunurken 

%7,5’inde diyabetik maküler ödem (DMÖ), %7,2’sinde PDRP tespit 

edilmiştir (Yau& Rogers,2012:35). DRP gelişimindeki risk faktörlerinin 

en önemlisi kuşkusuz diyabetin varlığıdır. Diyabete ait tüm 

komplikasyonların gelişiminde, diyabetin süresinin en önemli risk faktörü 

olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Tip II DM hastalarda, diyabet 

süresi 5 yıldan az olanlarda nadiren DRP bulguları saptanırken 5-10 yıl 

arasında %27,10 yıldan fazla diyabetiklerde % 71- 90 oranında DRP 

görülür. 20-30 yıl arasında insidans %95' e çıkar ve bunların %30- 50' si 

PDRP’dir (Klein&Klein ,1992:15).  

                                                      
* Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi. 
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Diyabetik retinopatide klinik sınıflama, Nonproliferatif Diyabetik 

Retinopati (NPDR) ve Proliferatif Diyabetik Retinopati (PDR) olarak ikiye 

ayrılır. NPDR de kendi içinde hafif, orta, ciddi olarak 3’e ayrılmıştır. PDR 

ise kendi içerisinde; başlangıç PDR (erken), yüksek riskli PDR olarak ikiye 

ayrılır (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research 

Group,1991:98;1987:94;1987:27). Diabetik makula ödemi, DRP sürecinde 

görme kaybının en önemli nedenidir. Artan vasküler geçirgenlik nedeniyle 

intraretinal ve subretinal diffüz sıvı birikimi ile karakterize kistoid 

değişiklikler ortaya çıkmakta ve bunun sonucunda DMÖ oluşmaktadır. 

DMÖ insidansı DRP’nin ağırlığına göre %3-71 arasında değişmektedir 

(Fareed,1997:3). Wisconsin Diyabetik Retinopati Epidemiyolojik Çalışma 

Grubuna göre DMÖ on yıllık insidansı Tip 1 DM’lilerde %20, insülin 

kullanan Tip 2 DM’liler de ise %25’tir (Klein&Klein,1994:112). Yirmi 

yıllık diyabet tanısı olan Tip 1 ve 2 DM hastalarında DMÖ prevalansı ise 

%28’dir (Klein&Klein,1984:91).  

Fokal Diyabetik Makula Ödemi 

Makula merkezinden itibaren bir disk çapı (1500 mikron) uzaklıktaki 

bir alanda yer alan herhangi bir retina kalınlaşması ya da sert eksüda 

oluşumları fokal diyabetik makula ödemi olarak adlandırılır 

(Connan,1990:3). Olguların birçoğunda dış retinal (iç ve dış pleksiform) 

veya subretinal katmanda yerleşen eksuda plazma lipoproteinlerinden 

oluşmuştur. Bu durum iç kan retina bariyerinin bozulduğu anlamına gelir. 

Klinik uygulamada fokal bir ödemin şiddetini belirlemek ve tedavi 

kriterlerini daha kolay saptayabilmek amacıyla, ilk kez 1987 yılında ‘The 

Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group’ tarafından 

“klinik olarak anlamlı makula ödemi” terimi tanımlanmıştır. Klinik olarak 

anlamlı makula ödemi görme kaybı tehdidi taşıyan makula ödemidir. Fokal 

tipteki bir diyabetik makula ödeminin, klinik olarak anlamlı makula ödemi 

olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki üç kriterden birine uyması 

gerekmektedir;  

• Foveal avasküler bölge merkezinde veya buranın en fazla 500 

mikron uzağında retina kalınlaşmasına neden olan ödem.  

• Foveal avasküler bölge merkezinde veya buranın en fazla 500 

mikron uzağında bitişiğindeki retinada kalınlaşmayla birlikte izlenen sert 

eksüdalar (retina kalınlaşması kaybolduktan sonra devam eden sert 

eksüdalar hariç).  

• Herhangi bir bölümü foveal avasküler bölge merkezine bir disk 

mesafesi uzaklıkta olan en az bir disk çapı büyüklükte alan ya da alanlarda 

retina kalınlaşması. 
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Diffüz Diyabetik Makula Ödemi 

Makula merkezini, yani foveal avasküler zonu da içine alan, iki veya 

daha fazla disk çapı büyüklükteki retina kalınlaşmaları diffüz diyabetik 

makula ödemi olarak tanımlanır (Connan,1990:3). Perifoveal bölgedeki 

kapiller yatakta tıkanma geriye kalan vasküler yapılarda diffüz dilatasyon 

ve geçirgenlik artışına neden olur. Yani iç kan-retina bariyeri diffüz olarak 

yıkılır. Bu tıkanma alanları ve diffüz sızıntı Fundus Floresein Anjiografi 

(FFA) ile belirlenebilir (Kadonosono&Hoh,2000:130). Dış kan-retina 

bariyerini oluşturan retina pigment epitelinden diffüz sızıntı meydana gelir. 

Diffüz makula ödemli gözlerde sert eksüdalar ya hiç yoktur ya da çok 

azdır. Ödem rezorbe olurken dahi sert eksüda gelişmez. Bu bulgu dış kan-

retina bariyeri ile iç kan-retina bariyerinin diffüz şekilde yıkıldığı hallerde 

su gibi küçük moleküllerin retinaya sızmalarına karşın lipoproteinler gibi 

büyük moleküllerin retinaya sızamadıklarını gösterir. 

Makula ödeminin oluşumundan değişik mekanizmalar sorumludur. 

Enflamatuar cevap, damar yapısındaki değişiklik, iskemik sebepler, 

vitreomakular yüzey sorunları buna sebep olabilmektedir. Makula ödemi 

dış pleksiform tabaka ve iç nükleer tabakada sıvı birikmesi ve Müller 

hücrelerinin şişmesi ile oluşmaya başlar ve kan-retina bariyerindeki 

hücreler arası bağlantılarda yıkım sonucu, enflamatuar mediyatörlerin 

salınımı ile maküler ödem meydana gelir (Scholl&Kirchhof 2010:224). 

Uzun süren hiperglisemi iç retina tabakalarının perfüzyonunu etkilemekte 

ve iç retina tabakalarında oksijen basıncı düşmektedir. Otoregülasyon ile 

bunu dengelemek için retinal arteriollerde dilatasyon meydana gelmekte 

ancak bu da intraretinal kapillerlerde ve venüllerde hidrostatik basınç 

artışına neden olmaktadır. Bu da kapillerlerde hasar meydana gelmesine 

sebep olmaktadır. Aynı zamanda retinal oksijen basıncındaki düşüş 

Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF)’in ve diğer damar 

geçirgenliğini arttırıcı faktörlerin sentezini arttırmaktadır.  Bunun en 

önemli iki sonucu, kan kimyasındaki değişikliklere bağlı perisit kaybı ile 

hızlanan damar duvarı değişikliklerinin ve mikroanevrizmaların oluşmaya 

başlaması ve kapiller duvar sızıntılarının artmasıdır 

(Scholl&Augustin,2011:21). 

DMÖ tanısı fundus muayenesi ile konur. Ancak retinal kalınlıktaki 

küçük değişimleri tespit etmede fundus muayenesi başarısız 

kalabilmektedirler (Brown&Solomon,2004:122). FFA sıvı kaçağının 

kalitatif değerini verir ve klinik olarak anlamlı makula ödemi tanısı alan 

hastalarda tedavi edilebilir kaçakları ve iskemik alanları görmek için 

çekilir (Kang&Park,2004:137). Optik Koherens Tomografi (OKT) 

çekimleri de uygulanan tedavinin etkinliğini belirlemede, hastaların 

takibinde yeni tedavi gerekliliğine karar verilmesinde klinisyene yardımcı 

olur. Klinik muayeneye göre OKT vitreomaküler traksiyonu göstermede 

ve maküler kalınlığın ölçülmesinde daha duyarlı ve spesifik bir metoddur 
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(Gaucher&Tadayoni,2005:139). FFA’dan farklı olarak OKT ile sızıntının 

dinamik özelliği hakkında değil, iç kan-retina ve dış kan-retina 

bariyerlerindeki bozukluk ve bu bozukluğun retinanın hangi seviyesinde 

nasıl sonuçlar doğurduğu hakkında bilgi edinilir. 

DMÖ’nün tedavi edilmesi hastaların morbiditelerini azaltmak 

açısından önem taşımaktadır. DMÖ tedavisinde sistemik hastalığın 

kontrolü önemlidir. DMÖ gelişen hastalarda öncelikle yapılması gereken 

kan şekeri, kan basıncı, serum lipidleri ve proteinüri açısından hastaların 

takibe alınmasıdır. HbA1c yükselmesi gösteren hastalarda ise, dahiliye 

uzmanı ile iş birliği yapılarak, yavaş bir düşme sağlanmalıdır. DMÖ için 

günümüzde göz hekimleri tarafından çok sık kullanılan medikal oküler 

tedaviler mevcuttur. 

Diyabetik Makula Ödeminde Tedavi Seçenekleri 

1.Argon Lazer Tedavisi 

Lazer DMÖ’de uzun dönem etkinliği kanıtlanmış bir tedavidir. 

Lazer’in hem DMÖ hem de PDR tedavisindeki yararları ilk kez 1985 

yılında ‘Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) tarafından 

çalışılmıştır. Bu çalışmada maküler ödemli vakalarda fokal lazer 

fotokoagülasyon uygulamasının orta dereceli görme kaybı riskini (15 veya 

daha fazla harf görmesinde azalma) 3 yıl sonunda yaklaşık %50 oranında 

düşürdüğü görülmüştür (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 

Research Group,1987:94). Lazer tedavisinin DMÖ’nün çözünmesinde 

kesin etki mekanizması bilinmemekle beraber oksijen tüketen 

fotoreseptörlerin lazer ile destrüksiyonu sonucu olduğu düşünülmektedir. 

Koryokapillaristen normal zamanda retina dış tabakalarına difüze olan 

oksijen, retina skarı nedeni ile iç retina tabakalarına difüze olmaya başlar. 

Bu da iç retinal tabakalarda hipoksiyi hafifletir (Yu&Cringle,2005:46). 

Başka bir teori ise lazer fotokoagülasyonunun hem endotelyal hücrelerde 

hem de pigment epitel hücrelerinde proliferasyona neden olduğunu ileri 

sürer. Bu sayede hem iç hem de dış kan-retina bariyerindeki hasarlı 

hücrelerin yerini sağlamlarının aldığı düşünülmektedir 

(Yang&Liu,2009:122). 

Fokal makula ödeminin tedavisi esas olarak, sızıntı yapmakta olan 

mikroanevrizmaların sızdırmaz hale getirilmesine dayanır. Bu 

mikroanevrizmaları, FFA’nin erken venöz fazında görerek tedavinin 

planlanması gerekir. Burada önemli olan husus, makula santralinden 500-

3000 mikron mesafedeki mikroanevrizmaların 50-100 mikronluk spotlar 

ile tek tek koagüle edilmesidir ve olabildiğince de minimal güç 

kullanılmasıdır. Birleşik atışlar yapılmamalıdır, makula çevresinde 3-9 

bölgelerindeki koagülasyonlar özellikle minimal tutulmalıdır, 

olabildiğince seyrek ve hafif güçle uygulamalar yapılmalıdır. Lazer 

spotlarının gücü arttıkça, uzun vadede oluşacak skarların genişliği de artar 
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ve zaman içinde hedeflenenden daha geniş bir skar oluşarak makulayı etki 

altına alabilir. Yüksek dozlar aynı zamanda Bruch hasarlanma riskini 

artırır. Bu nedenle bu tedavide esas; güç, spot genişliği ve sayı olarak 

olabildiğince minimal davranmak, lazerlenen mikroanevrizmaların 

sızıntılarını ve ödemi izleyerek gerekirse ortalama 3 aylık ya da daha kısa 

uygun aralar ile tedavinin tekrarlanmasına karar vermektir 

(Das&Rani,2006). 

Diffüz makula ödeminde ise hala altın standart grid lazer 

uygulamasıdır. Uygulama ile makulanın üst, alt ve temporaline yapılan 

lazer atışlarında spot çapı 50–100 mikrondan büyük, süresi de 0,05–0,1 

saniyeden uzun olmamalıdır. İstenen retina pigment epitelinin hafif 

beyazlaşmasıdır. Makula merkezinin 500 mikron çapı içine ve disk nazal 

kenarından 500 mikron yakına lazer uygulanmaz ( Early Treatment 

Diabetic Retinopathy Study Research Group,1987:27). Diffüz DMÖ 

bulunan hastalara grid lazer fotokoagülasyon, anjiyografide intraretinal 

mikro anevrizma (İRMA)’lardan olan kaçaklara, kapiller yataktan olan 

kaçaklara ve makula santralinin 2 disk çapı içine FAZ’ın dışındaki non-

perfüze alanlara yapılır. Lazer tedavisi ile ilgili komplikasyonlar içinde 

santral görme kaybı, vitreus hemorajisi, kontrast sensitivitede düşüklük, 

lazer skarlarına bağlı santral görme alanında skotomlar ve bunlarda 

zamanla beraber genişleme, yetersiz renkli görme ve baş ağrısı mevcuttur. 

2. İntravitreal Triamsinolon Asetonid Tedavisi 

İntravitreal kortikosteroid kullanımı maküler ödemli hastaların 

tedavisinde artan bir seçenek haline gelmiştir 

(Rudnisky&Lavergne,2009:44). Kortikosteroidler hücre membranından 

araşidonik asit salınımını bloke ederler ve prostaglandin sentezini 

azaltırlar. Ayrıca lökosit migrasyonunu, TNF-α ve VEGF gibi 

proinflamatuvar mediatörlerin serbestleşmesini inhibe ederler 

(Wilson&Berkowitz,1992:110). İntravitreal steroid kullanımının subtenon 

ve peribulber enjeksiyonlara göre avantajları vardır. İntravitreal enjeksiyon 

ile steroidler kan-retina bariyerine takılmadan retinayı etkilemektedirler. 

Etki ettikleri yerde daha yüksek doz miktarına ulaşabilir ve daha uzun süre 

etkilerini sürdürürler.İntravitreal triamsinolon tedavisinin diyabetik 

maküler ödemli olgularda görme keskinliğini arttırdığı ve maküler 

kalınlıkta azalma sağladığı birçok çalışmada gösterilmiştir. 

Triamsinolonun intravitreal uygulamadan sonraki etkisi yaklaşık altı ay 

sürmektedir ve göz içindeki aktif olan dozun zamanla değişmesinden 

dolayı ilacın etkinliği her aşamada aynı olmamaktadır. En etkin olduğu 

dönem enjeksiyondan sonraki 1. ve 3. aylar arasıdır 

(Rudnisky&Lavergne,2009:44). İntravitreal kortikosteroidlerin potansiyel 

komplikasyonları steroid ilişkili ve enjeksiyon ilişkili olarak ikiye ayrılır. 

Steroid ilişkili olanlardan en sık olan katarakt gelişimi ve glokomdur 
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(Wilson&Berkowitz ,1992:110). İntravitreal kullanılan triamsinolonun 

dozu arttıkça etkinliğinin arttığı, ancak yan etkilerinin görülme miktarının 

da fazlalaştığı tespit edilmiştir. Özellikle göz içi basınç değerlerinin 

yükseldiği ve anti-glokomatöz ilaç kullanım ihtiyacının arttığı görülmüştür 

(Bae&Park,2009:23). Enjeksiyonla ilişkili yan etkileri ise retina 

dekolmanı, vitreus hemorajisi ve endoftalmidir (Gillies&Simpson, 

2004:122). 

3. Yavaş salınımlı İntravitreal Deksametazon implant Tedavisi 

İntravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonlarının yan etki ve 

komplikasyonların riskini azaltmak için yavaş salınımlı intravitreal 

deksametazon (Ozurdex, Allergan) implantı geliştirilmiştir. FDA 

tarafından retinal ven oklüzyonu ve üveitlere sekonder maküler ödem 

tedavisi için onaylanmıştır (Al Dhibi&Arevalo,2013:4). Yapılan 

çalışmalarda DMÖ’de makular kalınlıkta azalma ve görme keskinliğinde 

artış elde edilmiştir. Diyabetik maküler ödemde deksametazon implantının 

etkinliğini değerlendirmek için MEAD çalışma grubu tarafından 1048 

hasta üzerinde yapılan çalışmada hastalar 3 gruba ayrılmış; birinci grub 

0,7mg deksametazon implantı enjekte edilenler, ikinci grub 3,5mg 

deksametazon implantı enjekte edilenler oluştururken; üçüncü grubu ise 

sham enjeksiyon grubu oluşturmuştur. Üç yıllık sonuçları içeren çalışmaya 

göre ortalama santral retinal kalınlık azalması gruplarda sırası ile 111, 108 

ve 42 mikron seviyesinde olmuştur. Fakik hastalarda katarakt gelişme 

oranları ise yine sırası ile %67,9, %64,1 ve %20,4 olarak tespit edilmiştir 

(Boyer&Yoon,2014:121). Tekrarlayan enjeksiyonların da güvenilir 

olduğu ve makulanın tekrarlayan enjeksiyonlara da cevap verdiği, ancak 

makula kalınlığındaki incelmenin görme keskinliği artışından daha hızlı 

olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (Scaramuzzi&Querques,2015:8.). 

Katarakt dışında sık görülen komplikasyonları subkonjunktival hemoraji 

ve göz içi basınç artışıdır. Göz içi basınç artışı en çok ikinci ayda meydana 

gelmektedir. Göz içi basınç artışı genellikle ilaçlarla kontrol edilebilmekte 

ya da tedavisiz kontrol altında tutulabilmektedir (Boyer&Yoon,2014:121). 

4.İntravitreal Anti-VEGF Tedavisi 

VEGF’in DMÖ’de en önemli rollerden birini oynadığı ispatlanmış ve 

hipoksi sonucu arttığı gösterilmiştir (Fraser-Bell&Kaines,2008:19). 

Diyabetik retinopatide de artan VEGF sonucunda retinal vasküler 

geçirgenlik artar ve kan-retina bariyerinin yıkılmasına ve retinal ödeme 

neden olur (Ishida&Usui, 2003:44). Onay alan ilk anti-VEGF nötralize 

olmuş bir RNA aptemeri olan VEGF-A 165 izoformuna etkili olan 

Pegaptanib Sodyumdur (Ishida&Usui,2003:198). Ancak yeni moleküllerin 

çıkışı ile günümüzde kullanımı çok sınırlı kalmıştır. Günümüzde anti-

VEGF olarak kullanılan 3 ajan; Ranibizumab, Bevacizumab ve 

Aflibercept’dir. 



194 

Ranibizumab, rekombinant insan antikor fragmanıdır ve VEGFA’nın 

tüm izoformları üzerine etkilidir. eksudatif yaşa bağlı maküler 

dejenerasyonlarda kullanılmak üzere onay almıştır (Simó 

&Hernández,2009:32). Monoklonal bir antikorun Fab kısmından 

oluşmaktadır (Krispel&Rodrigues,2013:4). İntravitreal ranibizumab 

enjeksiyonu sonrası görme keskinliğinde artış fovea kalınlığında azalma 

bildiren çalışmalar mevcuttur (Chun&Heier,2006:113; 

Nguyen&Tatlipinar, 2006:142). Diyabetik Retinopati Klinik Araştırma 

ağının (DRCR) geniş multisentrik randomize klinik araştırmasında santral 

tutulumu olan DMÖ´de intravitreal ranibizumab’ın erken veya geç lazer 

ile beraber yapılmasını tek başına lazer tedavisi ile karşılaştırmışlardır. 

Çalışmanın sonucunda ranibizumab’ın tek başına lazerden üstün olduğunu 

göstermiştir. Ranibizumab ile beraber yapılan geç lazer sonuçları erken 

lazer sonuçlarından bir miktar daha başarılı bulunmuştur (Diabetic 

Retinopathy Clinical Research Network,2008:115). Yapılan çalışmalar 

aylık ranibizumab enjeksiyonunu etkili olduğunu göstermiştir. 

(Nguyen&Brown,2012:119).  Sistemik ve oküler yan etkilerin çok ender 

olduğu görülmüştür. En önemli komplikasyon endoftalmidir. 

Bevacizumab, tam uzunlukta rekombinant insan antikorudur. Tüm 

VEGF-A izoformlarına karşı aktiftir. Retina pigment epitelini geçerek 

koroidi etkiler ve ranibizumab’dan farklı olarak sadece antikorun Fab 

kısmını değil tamamını içermesi sebebiyle vitreus yarı ömrü 

ranbizumab’dan uzun olmaktadır (Stefanini&Arevalo,2013:4). Metastatik 

kolorektal kanserlerin sistemik tedavisi için onay almıştır. Son çalışmalar 

bevacizumabın intravitreal kullanımının santral ven tıkanıklığına bağlı 

maküler ödemde, PDR’ye bağlı retinal neovaskülarizasyon artışında, 

vasküler permeabilite ve fibrovasküler proliferasyonda, yaşa bağlı koroidal 

neovaskülarizasyonda etkili olduğu gösterilmiştir (Goyal& 

Lavalley,2011:249). Farmakokinetik dataya göre tek doz 1.25 mg/0.05 mL 

İV bevacizumab enjeksiyonunun 6-7 hafta etkili olması beklenmektedir 

(Zhu&Ziemssen,2008:115). “Diyabetik Retinopati Klinik Araştırmalar 

Ağı (DRCR)’nın yaptığı faz 2 randomize klinik çalışma, intravitreal 

bevacizumab’ın DMÖ’de ödemi azalttığını göstermiştir 

(Scott&Edwards,2007:114). Goyal ve ark. tarafından 2010 yılında yapılan 

meta-analiz çalışmasında İV bevacizumab enjeksiyonunda en sık görülen 

yan etki hastaların %18-20’sinde görülen ön kamara reaksiyonu olmuştur. 

Daha düşük oranlarda göz içi basıncı yükselmesi, vitreus hemorajisi, 

traksiyonel dekolman, retinopatinin ilerlemesi, endoftalmi ve sistemik yan 

etkilerin görüldüğü de tespit edilmiştir (Goyal&Lavalley,2011:249). 

Aflibercept, 115kDa ağırlığındaki yeni anti VEGF ajandır. Tüm VEGF 

proteinlerini bloke ettiği için gözün VEGF tuzağı olarak adlandırılır. 

Vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörlerinin hücre dışı kısımlarına 

benzeyen füzyon proteindir (Holash&Davis,2002:99; 
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Moradi&Sepah,2013:4). Afilbercept klinikte eksudatif AMD ve DMÖ için 

yeni kullanılmaya başlanmıştır. Diğer anti-VEGF ilaçlara göre daha 

yüksek bağlanma afinitesine sahiptir. Bu sayede ilaç daha düşük dozlarda 

daha uzun süre etkinlik sağlamaktadır (Arevalo&Fromow-

Guerra,2007:114). Ranibizumab ve bevacizumab gibi VEGF A’nın tüm 

izoformlarına bağlanırken buna ek olarak VEGF-B ve plasental büyüme 

faktörüne de bağlanmakta ve bu şekilde daha etkili olduğu ileri 

sürülmektedir (Stewart&Grippon, 2012:11). Do ve arkadaşları 

(Do&Nguyen, 2009: 93) tarafından 5 hastada 6 hafta süresince başlatılan 

faz 1 çalışmalarının başarılı olması sonucu, multisentrik, çift maskeli aktif-

kontrollü faz 2 klinik çalışması olan 52 haftalık “DME ve VEGF Trap-Eye: 

Investigation of Clinical Impact” (DA VINCI) başlatılmıştır. Bu 

çalışmanın amacı afliberceptin DMÖ’deki etkiniliğini ve güvenliğini 

fokal/ grid fotokoagülasyon ile karşılaştırmaktır. Hastalara her 4 haftada 

bir uygulanan 0,5 mg aflibercept; her 4 haftada bir uygulanan 2 mg 

aflibercept; ilk 3 ay ayda bir daha sonra 8 haftada bir uygulanan 2 mg 

aflibercept; ilk 3 ayda bir daha sonra ihtiyaç oldukça uygulanan 2 mg 

aflibercept ve makular lazer fotokoagulasyon uygulaması olmak üzere 5 

tedavi seçeneğinden biri uygulanmıştır. Hastalar her 4 haftada bir kontrol 

edilmişlerdir. 24 hafta sonuçlarına göre intravitreal afliberceptin maküler 

lazere göre anlamlı derecede görmede artış sağladığı tespit edilmiştir. Elli 

ikinci hafta sonuçlarına göre ise 24 haftada elde edilen görme keskinliği 

artışı ve santral makula kalınlığındaki düşme ya devam etmiş ya da 

artmıştır (Do&Nguyen,2012:119). Aflibercept enjeksiyonu sonucu oluşan 

yan etkileri oküler hiperemi, konjunktival hemoraji, göz içi basınç artışı, 

enjeksiyon yerinde hasar, korneal abrazyon, katarakt, endoftalmi, retinal 

hasra, kanama ve dekolmandır. Sistemik yan etkileri ise hipertansiyon, 

serebral vaskülar olay ve myokardiyal enfarkttır. Vasküler kaynaklı 

ölümler de görülmüştür (Ogura&Roider,2014:158; Schmidt-

Erfurth&Kaiser, 2014:121). 
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KEMİĞİN EKLEM İÇİ AGRESİF DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜ: 

EKLEM FEDA EDİLMELİ Mİ? 

 

Op. Dr. Recep ÖZTÜRK* 

 

 Giriş 

Dev hücreli kemik tümörü (GCT) genellikle iyi huylu bir primer iskelet 

lezyonudur ve yetişkinlerde tüm primer kemik tümörlerinin yaklaşık% 

5'ini oluşturur (1,2). Benign kemik tümörleri içerisinde ise yaklaşık %11lik 

bir dilimi kapsar (3). Tipik olarak uzun kemiklerin meta-epifiz bölgesinde, 

en sık olarak da distal femur ve proksimal tibiada bulunur. Dev hücreli 

tümörler ağırlıklı olarak iskelet olgunluğundan sonra ortaya çıkar yani 

İskelet maturasyonu tamamlanmamış bir hastada epifiz lezyonu büyük 

ihtimalle kondroblastom iken, tamamlanmış hastada büyük ihtimalle dev 

hücreli tümördür (4).  

Radyografide lezyon genellikle kortekste incelme ve genişleme ile 

karakterize edilir ve yumuşak bir doku bileşeni içerebilir. 20 ila 40 yaşları 

arasındaki erişkinlerde sık görülür ve kadınlarda erkeklerden daha 

sıktır(5). 

Klinik genellikle yavaş ilerleyici bir ağrıdır. Semptomlar lezyon 

korteksi tutup periostu irrite etmeye başlayınca ortaya çıkar. Bazı vakalar 

patolojik kırıkla ortaya çıkabilir. Malignleşme potansiyeli vardır. Nadir 

metastazlar en sık akciğere olur. Bu nedenle dev hücreli kemik tümörü 

tanısı konar konmaz akciğer BT önerilir(4,6).  

Dev hücreli tümör, benign karakterli olmasına rağmen agresif davranış 

gösterebilen bir sementleme, marjinal ve geniş eksizyon en sık kullanılan 

yöntemlerdir(7). 

 Biz bu çalışmada, distal femur yerleşimdi bir dev hücreli tümör 

vakasını sunduk . Korteksi ciddi oranda inceltmiş agresif dev hücreli 

tümöre, en blok rezeksiyon yerine, agresif küretaj cerrahisi uyguladık ve 

takiplerinde iyi sonuçları gördük.  

Vaka Raporu  

  31 yaşında kadın hasta sağ dizde yaklaşık 5 aydır ağrı ve son 1 aydır 

başlayan hareket kısıtlılığı şikayetleri ile başvurdu.  

                                                      
* Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve 

Travmatoloji, Ankara 
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Sağ dizin iki yönlü direk grafilerinde sağ femur distalinde yerleşimli, 

korteksi anterior ve medialden incelten intrameduller kitle lezyonu 

saptandı.  

 

     
     Resim 1 : sağ diz iki yönlü grafilerinde femur distal medialde, lezyon 

etrafında sklerozun eşlik etmediği intrmeduller lezyon 

Manyetik Resonans İnceleme (MRI)  tetkikinde femur distalde, epifize 

uzanan, sağ yarıda ve anteriorda 38x41x53 mm boyutlarında ölçülen, 

lobüle yapıda nispeten düzgün sınırlı, T1 ağırlıklı serilerde hipointens, T2 

ağırlıklı serilerde hiperintens, heterojen iç yapıda, IVKM sonrası yoğun 

kontrastlanan, kemik yapıda hafif ekspansiyona neden olan, anterolateral 

sınırı komşu kortekste incelmeye sebep olan kitle lezyonu saptandı. True-

cut biopsi sonucu dev hücreli tümör ile uyumlu idi.   

 

 
Resim 2 : Sağ femur distal  MRI tetkikinde femur distalde, epifize uzanan, 

lobüle yapıda nispeten düzgün sınırlı, T1 ağırlıklı serilerde hipointens, T2 

ağırlıklı serilerde hiperintens, heterojen iç yapıda, yoğun kontrastlanan 

olan kitle lezyonu görülüyor 
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Campanacci sınıflamasına göre ikinci evre olduğu saptanan lezyona 

agresif küretaj + yüksek hızlı burr + sementleme + 2 adet çarpraz vida ile 

internal fiksasyon yapıldı.  

 

 

                                                
Resim 3: hastanın sağ dizinin post-operatif direk grafilerinde sement ve 

fiksasyon  materyalleri görülüyor   

 

Post- operatif 45. günden itibaren tam yük verdirilen hastanın post- 

operatif 1. yılda nüksü yok, hareket açıklığı tam ve hasta halinden 

memnun. 

Tartışma 

Diz çevresi patolojiler ortopedik açıdan incelendiğinde, konjenital 

çıkıklardan patella deformitelerine ve benign ve malign tümörlere kadar 

çok geniş bir hastalık yelpazesi karşımıza çıkmaktadır (8-10). Bu 

patolojilerden birisi de diz çevresi yerleşebilen kemiğin dev hücreli 

tümörüdür. 

Kemiğin dev hücreli tümörü ilk olarak 1818 yılında kooper tarafından 

tanımlanmış olmakla birlikte, 1912 yılında bloodgood ilk defa “Giant Cell 

Tümör” ifadesini kullanmış ve tümörün benign olduğunu ve amputasyon 

yerine sadece küretaj uygulanması gerektiğini bildirmiştir(11).  

Kemiğin dev hücreli tümörü  radyolojik olarak sıklıkla eklem 

kıkırdağına kadar uzanır ancak kkırdakla tümör arasında ince bir normal 

kemik dokusu vardır. İyi veya kötü sınırlı olabilir ve tümör çevresinde 

skleroz genellikle bulunmazLokal DHT’nin uzanımını ve evresini 

belirlemede en yararlı inceleme manyetik rezonans görüntülemedir (4,11). 
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Dev hücreli tümörün histogenezi halen belirsizliğini korumakla 

beraber, histopatolojik olarak, üç ana hücre tipinden oluştur. Bunlar, 

osteoklastlara benzeyen multinükleer dev hücreler, mononükleer 

histiositik hücreler ve neoplastik stromak hücrelerdir(1,12). 

Tedavide tek seçenek cerrahi müdahaledir. Geniş küretaj yapılır ancak 

küretaj sonrası nüks yüksektir. Küretaj sonrası fenol, kriyoterapi, argon 

koter, sementleme gibi adjuvan tedaviler yapılabilir. Adjuvan tedaviler ile 

nüks oranı %35-50 den %10-17ye gerilemiştir(4). 

Her ne kadar uzun dönem kullanımda atipik patolojik kırklara yol açtığı 

bilinse de, dev hücreli tümörlerin tedavisinde zolendronik asit de 

denenmiştir ancak dev hücreleri yokedemediği saptanmıştır(13,14). 

Campanacci ve arkadaşları dev hücreli tümörü üç evreye ayırmıştır. 

Evre 1’de iyi sınırlı, kortekslerin sağlam olduğu birlezyon mevcuttur, evre 

2 tümörlerde kortikal incelme ve ekspansiyon bulunurken evre 3 

lezyonlarda kortikal destrüksiyon ve yumuşak doku komponenti 

bulunmaktadır. Akciğer metastazları varlığı evreyi değiştirmez(15). 

Geleneksel olarak evre 1 ve evre 2 lezyonların tedavisi; intralezyonel 

olarak küretaj, yüksek hızlı burr ya da diğer adjuvan tedaviler ve 

sonrasında defektin kemik grefti veya kemik çimentosu ile 

doldurulmasıdır. Lokal nüks oranları %15–25 arasında değişmektedir “En 

blok” rezeksiyon ve endoprotez ile rekonstrüksiyon, evre 3 lezyonlarda 

uygulanabilir(7). Biz bu vakada evre 2 lezyonda küretaj ve sementleme 

uyguladık ve iyi sonuç aldık. 

     Rekürrens tedavisi eğer geride yeterli kemik stoğu varsa yine 

intralezyoner cerrahidir. Greftleme sonrası erken lokal nüksü saptamak çok 

zordur, ancak ilk operasyonunda sementleme yapılmışsa, dens sement ile 

kemik arasında radyolusen nüks kolay saptanabilir(4,7). 

Anahtar Kelimeler: Dev hücreli tümör, Kemiğin Dev Hücreli tümörü; 

küretaj 
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HASTANE ÖNCESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK 

PERSONELLERİNİN İYONİZE RADYASYON 

FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Evaluation of Ionizing Radiation Awareness of Pre-Hospital Healthcare 

Staff 

Süreyya NUR & Ezgi ATALAY 

 

 

Giriş 

Radyasyon, maddeye ve insana nüfuz edebilen dalgalar veya 

parçacıklar biçimindeki enerji yayımı ya da aktarımıdır (Bor, 2016; 

Türkkan ve Pala, 2009). Radyasyon maddedeki etkisine göre iyonlaştıran 

ve iyonlaştırmayan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Türkkan ve Pala, 

2009).  

Radyo dalgaları, mikro dalgalar ve görünür ışık gibi iyonlaştırmayan 

radyasyon, düşük frekans ve enerjide oldukları için maddede (veya insan 

vücudunda), sadece atomları titreştirerek çok düşük miktarda ısı artışına 

sebep olurlar. Alfa, Beta, Gama, x-ışını ve elektronlar gibi iyonlaştırıcı 

(iyonize) radyasyon ise enerjisi yüksek radyasyonlardır, madde içerisine 

girip atomlarla etkileşebilirler. Bu nedenle insan sağlığı üzerinde olumsuz 

etkileri söz konusudur (Bor, 2016; Ünal ve ark., 2018). 

Radyasyonun doku ve organlar üzerine etkileri, maruz kalınan süre ve 

doz miktarına göre değişmektedir. Yüksek dozdaki radyasyonun 

organlarda oluşturacağı hasar için, radyasyonun belli bir eşik değerinin 

aşılması gerekmektedir (Deterministik etki).  Düşük şiddetteki 

radyasyonun etkisi ise, belirli bir olasılık kavramı ile açıklanır ve stokastik 

etki olarak belirtilir, kanser ve genetik hastalıkların ortaya çıkabilmektedir 

(Bor, 2016; Bolus, 2001; Brenner and et al, 2003).  

Hastalıkların çoğunun tanı ve tedavisinde kullanılan görüntüleme 

yöntemlerinin bazıları x-ışını içermektedir.  Röntgen, Panoramik, Kemik 

Dansitometre, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi (BT), Floroskopi 

(Anjiyo) gibi cihazlar, iyonize radyasyon içermektedir. İyonize 

radyasyonun kanser hastalarının tedavisinde kullanılan birimlerden biri, 
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Radyasyon onkolojisidir. Hastaya verilen radyasyon, tedavi esnasında 

hastayı delip geçer ve tedavi sonrasında, hastadan radyasyon 

yayılmamaktadır. Nükleer Tıp birimi ise, iyonize radyasyonu, kanserli 

hastaların hem tanı hem de tedavilerinde kullanmaktadır. Hastalara, tanı 

veya tedavi amacıyla iyonize radyasyon yayan bir radyoaktif madde 

enjekte edilmektedir. Bu madde, hastada kalmakta ve hastadan sürekli 

radyasyon yayılmaktadır. Hastanın nükleer tıptaki işlemi bitse de hastada 

hala radyasyon vardır ve bu radyasyon, kullanılan radyoaktif maddenin 

enerjisi ve miktarına göre, tehlike arz etmektedir. Bu nedenle, hastanın 

vücudundaki iyonize radyasyon belli bir oranda atılıncaya kadar, hastadan 

sürekli korunmayı gerektirmektedir. 

Günümüz koşullarında radyasyon çalışanı olmayanlara radyasyon 

güvenlik eğitimi pek verilmemektedir.  Ancak sağlık çalışanlarının asgari 

düzeyde de olsa temel bilgiye sahip olması gerekmektedir. Özellikle 

Nükleer Tıp biriminden çıkan hastaların transferini sağlamak durumunda 

kalan ambulans çalışanlarının radyasyona maruziyetin potansiyel riskleri 

ve hastalardan yayılan radyasyondan kendilerini korumak için basit 

yöntemler hakkında temel seviyede bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu 

çalışmanın amacı, Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık 

personellerinin, iyonize radyasyonun kullanıldığı yerler ile ilgili 

farkındalığı arttırmak ve iyonize radyasyona maruz kalındığında tedbir 

alınması gerektiğini vurgulamaktır.  

Gereç ve Yöntem 

Çalışma Hatay Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği 

bünyesinde çalışan sağlık memuru, hemşire, acil tıp teknisyeni, acil tıp 

teknikeri ve doktorlar ile anket sorularının gözlem altında 

cevaplandırılması şeklinde yapılmıştır.  Çalışma tanımlayıcı nitelikte 

kesitsel bir araştırma olup veriler anket yöntemiyle Eylül 2018 ile Kasım 

2018 tarihleri arasında elde edilmiştir.  Tüm sağlık personeli arasından 

çalışmaya katılmayı kabul eden 127 kişiye yapılan anket formu; yaş, 

cinsiyet, eğitim durumu, meslek grubu, hizmet yılı ve radyasyon 

farkındalığına yönelik soruları barındırmaktadır. 

Bu araştırmadan elde edilen tüm veriler SPSS for windows 21.0 

(Statistical Package for Social Sciences) bilgisayar programına aktarıldı ve 

gerekli analizler bu programda yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde 

tanımlayıcı istatistiksel metotları kullanılmış olup sayısal değişkenler 

ortalama ± SD, kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak özetlendi. 

Nitelik belirten veriler sayı ve yüzde olarak sunuldu. Bütün testler sosyal 

bilimlerde tercih edilen p<0.05 anlam düzeyinde ve %95’lik güven 

aralığında gerçekleştirildi. 
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Çalışmamız için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata 

Sökmen Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’dan (toplantı 

tarihi:02.08.2018, karar no: 2018/03) izin alınmıştır. 

Bulgular 

Çalışmaya dâhil edilen 127 sağlık personelinin cinsiyet dağılımına 

bakıldığında 83’ü (%65,4) kadın, 44’ü (%34,6) erkek ve yaş ortalamaları 

27,9±7,5 olarak belirlenmiştir. Eğitim durumu %55,1 oranında ön lisans 

olan katılımcıların %50,4’ünün meslek grubu Acil Tıp Teknikeri 

(Paramedik) olarak tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların hizmet yılı 

ortalaması 6,0±5,9 olarak belirlenmiştir (Tablo 1). Katılımcıların 

radyasyon tehlikesini gösteren simgeyi işaretlemeleri istenmiş 122’sinin 

(%96,1) radyasyon simgesini ve 5’inin (%3,9) tıbbi atık simgesini 

işaretlediği belirlenmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-demografik ve Tanıtıcı Özellikleri 

(N:127) 

Özellik Gruplar N % 

 

Cinsiyet 

 

Kadın  

 

83 

 

65,4 

Erkek  44 34,6 

 

Yaş   18-30 yaş 36 74,8 

31-40 yaş 

41-55 yaş 

24 

8 

18,9 

6,3 

 

Eğitim durumu Lise 33 26,0 

Ön lisans 70 55,1 

Lisans 14 11,0 

Lisans üstü 10 7,9 

 

Meslek grubu 
 

 

Sağlık memuru 6 4,7 

Hemşire  

ATT 

Paramedik  

Doktor 

10 

38 

64 

9 

7,9 

29,9 

50,4 

7,1 

 

Hizmet yılı 0-5 yıl 81 63,8 

6-10 yıl 

>10 yıl 

22 

24 

17,3 

18,9 

 

Katılımcıların %87,4’ü, ultrasonografide iyonize radyasyon 

kullanılmadığını belirtirken MR’da bu oran, %26 olarak belirlenmiştir. 

İyonize radyasyon ile tedavi yapılan birime radyoterapi yönünde doğru 

cevap verenlerin oranı %65,4’tür. Yine katılımcıların nükleer tıp biriminde 

radyoaktif madde ile hem tanı hem de tedavi yapıldığını bilenlerin oranı 

%63 olarak tespit edilmiştir (Tablo 2). 
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Tablo 2. Radyasyon bilgisiyle ilgili çeşitli sorulara doğru verilen 

cevaplar ( N:127) 

Soru  N % 

İyonize radyasyon kullanıldığını düşündüğünüz işlemleri 

işaretleyiniz* 

Ultrasonografi 

MR 

Röntgen 

İyonize radyasyon ile tedavi yapılan birimleri 

işaretleyiniz*  

Radyoterapi 

Kemoterapi  

Radyoloji 

Radyoaktif madde ile hem tanı hem  tedavi yapılan 

birimleri işaretleyiniz* 

Nükleer Tıp 

Radyoloji  

Radyoterapi 

 

 

111 

33 

94 

 

 

83 

70 

61 

 

 

80 

70 

57 

 

 

87,4 

26,0 

74,0 

 

 

65,4 

55,1 

48,0 

 

 

63,0 

55,1 

44,9 

*Birden çok işaretleme yapılmıştır. 

Çalışmaya katılan bütün katılımcılar arasında Panoramik ve Anjiyo 

işlemlerinin radyasyon içermediğini düşünenlerin oranı sırasıyla %66,9 

(n:85) ve %83,5 (n:106) olarak belirlendi. Katılımcılardan eğitim seviyesi 

lise olanların %81,8’i, ön lisans olanların %81,4’ü, lisans olanların 

%35,7’si ve lisansüstü olanların %70,0’ı Sintigrafi tetkikinin radyoaktif 

madde ile yapıldığı yönünde doğru cevabı vermişlerdir. Katılımcıların 

diğer radyolojik işlemlerin radyasyon içeriğiyle ilgili verdikleri cevaplar 

Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Katılımcıların meslek gruplarına göre tetkiklerin radyoaktif 

madde içeriği hakkında cevapları 

 
Sağlık 

memuru 

N (6) 

Hemşire 

N (10) 

 ATT 

   N (38) 

Paramedik 

N (64) 

Doktor 

N (9) 

 
R. 

var 

(%) 

R. 

yok 

(%) 

R. 

var 

(%) 

R.  

yok 

(%) 

R. 

var 

(%) 

R. 

yok 

(%) 

R. 

var 

(%) 

R. 

yok 

(%) 

R. 

var 

(%) 

R. 

yok 

(%) 

Panoramik 33,3 66,7 30,0 70,0 39,5 60,5 26,6 73,4 55,6 44,4 

Anjiyo 0 100 0 100 26,3 73,7 12,5 87,5 33,3 66,7 

Mamografi 83,3 16,7 60,0 40,0 68,4 31,6 70,3 29,7 88,9 11,1 

Kemik D. 16,7 83,3 10,0 90,0 44,7 55,3 21,9 78,1 11,1 88,9 

BT 100 0 80,0 20,0 71,1 28,9 67,2 32,8 100 0 

Sintigrafi 83,3 16,7 80,0 20,0 81,6 18,4 71,9 28,1 66,7 33,3 

PET BT 100 0 50,0 50,0 55,3 44,7 59,4 40,6 88,9 11,1 

BT: Bilgisayarlı Tomografi,  PET BT:  Pozitron Emisyon Tomografi,  

R: Radyoaktif madde  
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Radyasyon bilgisine yönelik katılımcılara sorulan sorulara verilen 

yanıtlar Tablo 4’te verilmiştir. Tüm sorulara anlamlı oranda doğru cevaplar 

verilirken “Radyoterapi alan hastaların transferinde radyasyondan 

korunma önlemi almam gerekmez. Çünkü bu hastalarda radyasyon 

bulunmaz” sorusuna doğru cevap verenlerin oranı %39,4 olarak tespit 

edilmiştir.  

Tablo 4. Radyasyon bilgisiyle ilgili çeşitli sorulara verdikleri cevaplar 

( N:127) 

Soru  

Evet 

 

N(%) 

Hayır 

 

N(%) 

Fikrim 

yok 

N(%) 

Radyasyonun çalışanlara zararı vardır 

Radyasyonlu alanlara, giriş ve çıkışlar dikkat 

gerektirir. 

Radyasyona en duyarlı olan organellerimiz 

gonatlar ve gözlerdir. 

Radyoterapi alan hastaların transferinde 

radyasyondan korunma önlemi almam 

gerekmez. Çünkü bu hastalarda radyasyon 

bulunmaz. 

Radyoaktif madde ile tetkik veya tedavi 

yaptıran hastalarda radyasyon bulunur. 

Radyoaktif madde alan hastaların vücut 

sıvılarında, radyasyon kontaminasyon tehlikesi 

vardır.  

Radyoaktif madde alan hastaların yanında 

durmak zorunda kalsam araya bariyer koyarım, 

uzaklaşırım ve maruziyet süresini kısa tutarım. 

Nükleer tıptan çıkan hastaların transferi 

yapılacaksa RKS (Radyasyondan korunma 

sorumlusu) uzmanından bilgi talep ederim.  

125 (98,4) 

 

124 (97,6) 

 

 

87 (68,5) 

 

 

50 (39,4) 

 

 

 

96 (75,6) 

 

 

98 (77,2) 

 

 

 

83 (65,4) 

 

 

101 (79,5) 

 

 

2 (1,6) 

 

3 (2,4) 

 

 

12 (9,4) 

 

 

47 (37) 

 

 

 

17 (13,4) 

 

 

20 (15,7) 

 

 

 

29 (22,8) 

 

 

5 (3,9) 

 

 

0 (%0) 

 

0 (%0) 

 

 

28 (22,0) 

 

 

30 (23,6) 

 

 

 

14 (11,0) 

 

 

9 (7,1) 

 

 

 

15 (11,8) 

 

 

21 (16,5) 

  

Tartışma 

Sağlık çalışanları, teşhis, tedavi amaçlı veya hasta transferi gibi sağlık 

hizmeti verirken enfeksiyon, radyasyon, fiziksel, kimyasal vb risklerle 

karşı karşıya kalmaktadır. Radyasyonun canlı organizmalara olan zararlı 

biyolojik etkilerinden dolayı radyasyondan, sürekli korunmayı 

gerektirmektedir. Bu etkiler, radyasyona, maruz kalış süresine ve miktarına 

göre değişkenlik göstermektedir (Bor, 2016; Brenner and et al, 2003; 

Hauptmann and et al, 2003). 

Çalışmamıza katılan hastane öncesi sağlık çalışanlarının radyolojik 

tetkikler içinde USG (Ultrasonografi) ve MR (Manyetik Rezonans)’da 
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iyonize radyasyon kullanıldığını düşünenlerin oranı sırasıyla, %12,6 ve 

%74 iken, Röntgende iyonize radyasyon kullanılmadığını düşünenlerin 

oranı %26 olarak belirlenmiştir. Bosanquet ve arkadaşları (2011), 

tarafından radyasyon bilgi düzeyleri hakkında 112 doktor ile yapılan 

çalışmada ise, USG ve MR’ın iyonize radyasyon içerdiğini düşünenlerin 

oranı %14 olarak elde etmişlerdir. Koçyiğit ve arkadaşları (2014) 

tarafından yapılan bir çalışmada, bazı radyolojik görüntüleme 

yöntemlerinde hastaların maruz kaldığı doz hakkında sağlık personelinin 

bilgi düzeyi araştırılmıştır. Katılmayı kabul eden 250 kişi için, radyolojik 

tetkikler içinde USG ve MR’ın radyasyon içerdiğini düşünenlerin oranı 

sırasıyla %19.6 ve %38 iken, Röntgende iyonize radyasyon 

kullanılmadığını düşünenlerin oranı %6 olarak belirtmişlerdir (Koçyiğit, 

2014). Özel ve arkadaşları (2015) tarafından hekimlerin iyonizan 

radyasyon ve radyolojik görüntüleme yöntemleri hakkında bilgi 

düzeylerine yönelik yapılan çalışmada, USG ve MR’ın iyonize radyasyon 

içerdiğini düşünenlerin oranı %15,7 olarak elde etmişlerdir. Ria ve 

arkadaşları (2017) tarafından iyonize radyasyonun farkındalığı hakkında 

690 hastaya yönelik yapılan çalışmada ise, USG ve MR’ın radyasyon 

içerdiğini düşünenlerin oranı sırasıyla %37,5 ve %6,1 iken x-ışının iyonize 

radyasyon olmadığını düşünenlerin oranı %19,6 olarak elde etmişlerdir. 

Saeed ve arkadaşları (Suudi2018) tarafından iyonize radyasyonun 

farkındalığı hakkında 466 doktora yönelik yapılan çalışmada ise, MR’ın 

iyonize radyasyon içerdiğini düşünenlerin oranı %67 (%40’ı fikir beyan 

etmemiş) olarak elde etmişlerdir. Literatüre bakıldığında, çalışmamızda 

USG farkındalığının yüksek olduğu ancak MR farkındalığının literatürün 

aksine düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca MR’da iyonize radyasyon 

olduğunu düşünüp, Röntgen tetkikinin iyonize radyasyon içermediğine 

dair verilen yanıtların %26 gibi literatüre göre de yüksek bir oran olması, 

iyonize radyasyonun farkındalığının hala yetersiz olduğunu 

düşündürmektedir. 

Radyoloji ve Radyoterapi (RT) birimlerinde hastalara verilen 

radyasyon, hastanın vücudunu delip geçtiğinden, hastadan saçılan 

radyasyon olmaz ve korunma önlemi alınmasına gerek duyulmaz. Ancak 

Nükleer tıpta, hastalara radyoaktif madde verilerek tanı ve tedavi yapıldığı 

için, hastadan sürekli korunmak gerekir (Bor, 2016; Türkay Tooklu, 2016). 

Çalışmamızda tüm katılımcıların, Sintigrafi ve PET-BT tetkiklerinde 

radyoaktif madde olduğu yanıtını verenlerin oranı sırasıyla; %75,6 ve 

%61,4 olarak elde edilmiştir. Ayrıca; bu oran Mamografi’de %70,9 ve 

BT’de %73,2 olarak bulunmuştur. Mamografi ve BT’nin radyoaktif madde 

içeren tetkikler olduğunu belirtenlerin yüksek olması katılımcıların bu 

tetkikler hakkında daha az bilgi düzeyine sahip olduklarını 

düşündürmektedir. 
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Çalışmamızda hastane öncesi sağlık personeline radyasyon bilgisiyle 

ilgili çeşitli sorular yöneltilmiş ve bu sorulara anlamlı oranda doğru cevap 

verdikleri belirlenmiştir. Ancak, “Radyoterapi alan hastaların transferinde 

radyasyondan korunma önlemi almam gerekmez. Çünkü bu hastalarda 

radyasyon bulunmaz.” ifadesine %39,4 oranında doğru cevap verilmiştir. 

Bu oranın düşük olması katılımcıların Radyoterapi birimini yeterince 

tanımadığını düşündürmektedir. Nükleer tıptan çıkan hastaların radyoaktif 

madde ile tetkik ve tedavi sonucu, vücudunda ve vücut sıvılarında 

radyoaktif madde kontaminasyonu söz konusudur. Bu durumda, hasta 

transferini yapan sağlık personelinin radyoterapi ve nükleer tıp 

birimlerinden çıkan hastaları birbirinden ayırt edebilmesi gerekmektedir. 

Çalışmamızda yer alan radyasyona en duyarlı organelin gonat ve göz 

olduğunu söyleyenlerin oranı %68,5 olarak belirlenmiştir. Özel ve 

arkadaşları (2015) tarafından hekimlerin iyonizan radyasyon ve radyolojik 

görüntüleme yöntemleri hakkında bilgi düzeylerine yönelik yapılan 

çalışmada, çalışmamıza benzer oranda (%89,5) doğru yanıt verildiği 

görülmüştür. Hastane öncesi sağlık personelinin anlamlı oranda bu soruya 

doğru yanıt vermiş olması, hangi organları koruması gerektiği konusunda 

bilinç düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Çalışmamızda Radyoterapi ünitesinde radyoaktif madde ile hem tanı 

hem tedavi yapıldığını düşünenlerin oranı %55,1 olarak elde edilmiştir. 

Literatürde bu konu ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.   

Yaptığımız çalışmada, katılımcıların radyasyon tehlikesini gösteren 

simgeyi işaretlemeleri istenmiş 122’sinin (%96,1) radyasyon simgesini 

işaretlediği belirlenmiştir. Koplay ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan 

çalışmada, katılımcıların %87,2’si radyasyon sembolü doğru işaretlediği 

belirtilmiştir. Çalışmamızdan elde edile bu oranın literatür ile uyumlu 

olması, radyasyon simgesinin bilindiği sonucunu vermiştir.  

İyonize radyasyon farkındalığına yönelik yaptığımız bu çalışmada, 

radyoaktif madde kullanılan birimlerin, hastane öncesi acil sağlık 

hizmetlerinde çalışan sağlık personelleri tarafından bilindiği ve alınması 

gereken minimum düzeydeki tedbirlerin farkında olduğu sonucuna 

varılmıştır. Ancak, Mamografi ve BT gibi tetkiklerin, radyoaktif madde 

kullanılarak yapıldığının düşünülmesi, Radyoterapi biriminden çıkan 

hastalardan korunulması gerektiği ve MR’da iyonize radyasyon olduğunun 

belirtilmesi, iyonize radyasyon bilgisi ve güvenliği ile ilgili hizmet içi 

eğitimlerin arttırılması ve farkındalığın geliştirilmesini gerketirmektedir. 

Ayrıca, hastane öncesi sağlık personelinin radyasyon bilincinin 

arttırılmasına yönelik, literatüre katkı sağlayacak yeni çalışmaların 

yapılması önerilmektedir.  
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ERİŞKİNLERDE AĞRILI KALÇA EKLEMİNİN RADYOLOJİK 

DEĞERLENDİRMESİ 

Imaging Evaluation Of The Painful Hip In Adults 

Şeyhmus KAVAK* 

Giriş 

Kalça eklemi, belirgin hareketliliğe sahip stabil ana ağırlık kaldırma 

eklemidir. Kalça ağrısının yetişkinlerde ve çocuklarda farklı nedenleri 

vardır. Yetişkinlerde kalça ağrısına avasküler nekroz (AVN), artrit, 

tendinit ve bursit gibi periartiküler patoloji veya lomber omurga ağrısı, 

sakroiliak eklem ve sinir sıkışması sendromları gibi ekstraartiküler 

durumlar neden olabilir. Bu derlemede kalça ağrısı olan yetişkinleri 

değerlendirmek için kullanılan görüntüleme yöntemleri gözden 

geçirilecektir. 

Görüntüleme Yöntemleri 

    Direkt radyografi: Kalça direkt radyografisi, travma ve spor 

yaralanmaları, şüpheli avasküler nekroz (AVN), artrit, kalça artroplastisi, 

enfeksiyon, displazi ve tümör dahil olmak üzere herhangi bir kalça ağrısı 

nedeninin ilk değerlendirmesinde kullanılır. Ayrıca sakroileit gibi 

yansıyan kalça ağrısının nedenlerini de belirleyebilir. Direkt radyografi, 

erken AVN veya erken osteomyelit ile ilişkili bazı kalça kırıklarını ve 

kemik iliği ödemini tespit edemez veya doğru şekilde tanımlayamayabilir. 

Bilgisayarlı tomografi: Kalçanın kontrastsız bilgisayarlı tomografisi 

(BT), travma, preoperatif değerlendirme ve tümörlerin perkütan 

biyopsisinin değerlendirilmesi ve yönlendirilmesinde yararlıdır. Bir septik 

eklemi veya yumuşak doku apsesini değerlendirmek için intravenöz 

kontrast uygulanır. Travmatik yaralanmalarda BT, asetabular kırığı, sakral 

kırıkları ve intraartiküler gevşek cisimleri tespit etmek için kullanılır. 

Kalça kırıklarının preoperatif değerlendirilmesinde, kalça displazisinin 

ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirilmesinde ve kalça artroplastisinde 

de kullanılabilir. Tümör değerlendirilmesinde BT, tümör matriksinin 

değerlendirilmesi ve kortikal incelme veya kortikal yıkımın tespitinde 

faydalıdır. BT, biyopsi veya osteoid osteoma gibi bazı tümörlerin 

ablasyonu için rehberlik açısından değerlidir. Bunun yanısıra osteoporotik 

hastalarda femur boynu yetersizliği kırıklarında bulunabilecek trabeküler 

kemik hasarlarını tespit edemez ve erken AVN ve erken osteomiyelitin 

kemik iliği ödemini göstermez.  

                                                      
* SBÜ, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği. 
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Manyetik rezonans görüntüleme: Kalçanın manyetik rezonans 

görüntülemesi (MRG) kemik iliğini, eklem alanını, nörovasküler yapıları 

ve yumuşak dokuları doğru olarak değerlendirir. İntravenöz kontrast 

genellikle yumuşak doku ve kemik tümörleri veya vasküler 

malformasyonların değerlendirilmesi dışında uygulanmaz. Manyetik 

rezonans görüntüleme, radyografik olarak gösterilemeyen şüpheli femur 

kırığı, osteokondral yaralanmalar, kas yaralanmaları, eklem effüzyonu, 

AVN, erken tanı ve evreleme, iliopsoas ve trokanterik ağrı sendromu 

evrelemesi, enfeksiyonun değerlendirilmesi ve tümör için tercih edilen bir 

yöntemdir. Gadolinyum içeren MRG kontrast maddelerinin verilmesinden, 

ciddi derecede böbrek fonksiyon kaybına sahip hastalarda kaçınılmalıdır ( 

glomerüler filtrasyon hızı <15 ila 30 mL / dak). 

Radyonüklid Tc-99m kemik taraması: Radyonüklid Tc-99m 

(technetium metilen difosfonat) kemik taraması, tüm vücut muayenesi 

veya kalça eklemine spesifik olarak yapılabilir. Manyetik rezonans 

görüntüleme mevcut olmadığında veya kontrendike olduğunda (örneğin 

kalp pili, anevrizma klipsi), direkt radyografiyle gösterilemeyen şüpheli 

kırık veya AVN' de kullanılabilir. Kemik taraması, metastatik hastalığın ve 

ayrıca protestetik cihazın gevşemesi veya enfeksiyonun 

değerlendirilmesinde de endikedir. Radyonüklid kemik taraması, tüm 

vücut muayenesi olarak yapıldığında geniş bir alanı araştırabilir; ancak, 

genellikle spesifik değildir. 

Ultrasonografi: Kalça ekleminin ultrasonografisi (US) yatak başında 

bile kolayca yapılabilir. Tendonların ve kasların dinamik olarak 

değerlendirilmesine izin verir ve radyasyon içermez; ancak, duyarlılığı 

oldukça değişkendir, hekime ve hastaya bağlı olarak değişir. Effüzyon ve 

bursal veya periartiküler sıvı koleksiyonları kolayca belirlenir. Kalça 

eklem sıvısı aspirasyonu, kalça eklemine veya bursaya anestezik ve steroid 

enjeksiyonu ve yumuşak doku biyopsilerine kılavuzluk etmek için 

yararlıdır. 

Konvansiyonel artrografi: Konvansiyonel kalça artrografisi için 

görüntüleme endikasyonları, kemik ve çevre yumuşak dokuların yanı sıra 

eklem anatomisini de görüntüleyen MR kalça artrografisinin artan 

kullanımı nedeniyle sınırlıdır. Bununla birlikte, sınırlı konvansiyonel 

artrografi eklem sıvısı analizi için kalça eklem sıvısı aspirasyonunda eklem 

içi iğne yerleşimini doğrulamak için yararlıdır (örneğin, septik artrit veya 

kristal kaynaklı sinovitten şüphelenildiğinde).  

Manyetik rezonans artrografisi: Kalçanın kontrastlı MR artrografisi, 

asetabüler labrum, eklem kıkırdağı ve ligamentum teres dahil eklem 

anatomisini en iyi şekilde gösterir ve gevşek cisimleri tespit eder. MR 

artrografisi yukarıda belirtilen yapıların herhangi birini içerebilecek kalça 

ağrısı vakalarında kullanılır.  
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Bilgisayarlı tomografi artrografisi: Kalçanın intraartiküler kontrastlı 

artrografisi MR artrografi kullanımının kontrendike olduğu durumlarda 

kullanılır (örneğin kalp pili, anevrizma klibi). 

Spesifik klinik durumlarda görüntüleme yöntemleri 

Başlıca kalça patolojisi kategorileri arasında travma,  osteonekroz 

(AVN), septik artrit, osteomyelit, tümör ve kalça artroplastisi sayılabilir.  

Akut kalça travması: Akut kalça travması başlangıçta direkt 

radyografi ile değerlendirilir. Direkt radyografide belirgin olmayan yüksek 

klinik kırık şüphesi ve travma öyküsü olan hastalar BT veya MRG ile 

değerlendirilmelidir. Pelvis ve kalça eklemi kırığı, avülsiyon yaralanmaları 

ve çıkıklar direkt radyografi ile tanımlanabilir. Bununla birlikte, 

asetabulum, pelvik halka veya sakrumu içeren kırıkların tespit edilmesi 

bazen zordur ve BT önerilir. BT kalça kırığı ve çıkığı değerlendirmesinde 

çeşitli endikasyonlara sahiptir. Kortikal kırılmayı, eklem içi gevşek 

cisimleri, kırık hizasını ve altta yatan patolojik kemiği gösterebilir. BT, 

femur boynu kırıklarında görülen trabeküler kemik hasarlarını tespit 

edemez; bunlar en iyi MRG tarafından tespit edilir. MRG, femur 

boynundaki stres ve kırıkları, intertrokanterik kırıklar ve subtrokanterik 

kırıklar gibi radyografik olarak gizli kırıkların tespiti için endikedir. Kalça 

kırığını tespit etmek için MRG'nin doğruluğunun %100 olduğu 

bildirilmiştir ve bu sadece T1 ağırlıklı koronal sekans kullanılarak elde 

edilebilir. Radyonüklid Tc-99m (technetium metilen difosfonat) kemik 

taraması, şüpheli kırık ve MRG veya BT bulunmadığında, negatif 

radyografiler olduğu durumlarda endikedir. Kemik taraması genellikle altı 

saat içinde pozitif hale gelir; ancak, yaşlı veya osteopenik hastalarda, 

yaralanma sonrası 48 saat gecikme olabilir. Sakral kırıklar kemik 

taramasında karakteristik bir görünüme sahiptir ve doğru bir şekilde teşhis 

edilebilir. USG yumuşak doku hematomunun yanı sıra kısmi veya tam kas 

ve tendon yırtılmasını tanımlayabilir. USG aynı zamanda kortikal kırıkları 

da tespit edebilir. 

Avasküler nekroz: Femur başı, kemiğin AVN'si (osteonekroz olarak 

da bilinir) için en yaygın yerleşim yeridir ve travma ana nedendir. Diğer 

risk faktörleri arasında glukokortikoidler, alkol kullanımı, radyasyon, 

pankreatit ve hemoglobinopatiler bulunur. Travmatik olmayan AVN 

vakaları genellikle iki taraflıdır. Steroid kullanan hastalarda asemptomatik 

AVN olabilir. Klinik ve laboratuvar verileri tanı için spesifik değildir ve 

doğrulama yalnızca görüntüleme ile yapılabilir. Direkt radyografi, şüpheli 

AVN'nin değerlendirilmesi için önerilen ilk görüntüleme yöntemidir. 

Kalça ağrısının diğer nedenlerini dışlar ve daha ileri görüntüleme 

gereksinimini ortadan kaldırarak AVN'nin ileri aşamalarını tespit eder. 

Direkt radyografinin AVN'nin erken evrelerinde duyarlılığı düşüktür. 

MRG, AVN'nin tanı ve evrelemesinde en hassas ve spesifik yöntemdir. 
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MRG, AVN'nin klinik şüphesi olduğunda ancak direkt radyografi negatif 

olduğunda önerilir. Direkt radyografi AVN için pozitif olduğunda, MRG 

okült AVN için kontralateral kalçanın değerlendirilmesi için endikedir. 

Erken AVN'nin teşhisinde MRG'nin duyarlılığı ve özgüllüğü % 97-100 

arasında değişmektedir. MRG, AVN'nin daha sonraki evrelerinde görülen 

subkondral kırık tespitinde daha az hassastır, bu da BT tarafından daha iyi 

saptanır. Tanıda yararlı olmaya ek olarak, MRG prognozu ve postoperatif 

takibi değerlendirmede de değerlidir. Radyonüklid kemik taraması, MRG 

bulunmadığında veya kontrendike olduğunda erken AVN'nin saptanması 

için hassastır. Değişiklikler, direkt radyografi pozitif hale gelmeden önce 

belirginleşir. AVN'nin tespiti için SPECT ile radyonüklid kemik 

taramasının doğruluğu yaklaşık %78'tir, bu oran SPECT / BT 

kullanıldığında %95'e yükselir. BT erken AVN'nin tespiti için duyarlı 

değildir. Subkondral kırık ve artiküler kollaps ile kendini gösteren 

AVN'nin ileri değişikliklerinin tespitinde MRG'den daha hassastır. 

Septik artrit: Floroskopik veya USG eşliğinde kalça aspirasyonu ve 

alınan sıvının incelenmesi, septik artrit şüphesi olan hastalarda en önemli 

tanı yöntemidir. Direkt radyografi erken hastalıkta herhangi bir spesifik 

anormallik göstermeyebilir, ancak diğer kalça ağrısı nedenlerini dışlamada 

yardımcı olabilir. MRG, eklem efüzyonunu, eklem kıkırdağının tahribatını 

ve kemik iliği ödemini saptamada çok hassastır. BT, MRG uygun 

olmadığında veya kontrendike olduğunda,  eklem effüzyonu ve femur 

baş/boyun erozyonunun değerlendirilmesinde kullanılır. BT, septik artritin 

erken döneminde kıkırdak yıkımını tespit etmede duyarlı değildir. 

Osteomiyelit: En sık görülen osteomiyelit etiyolojisi bakteriyel 

enfeksiyondur. Daha az sık görülen nedenler, bağışıklığı baskılanmış ya da 

endemik bölgelerde yaşayan ya da seyahat eden hastalarda ortaya çıkması 

muhtemel olan mikobakteriyel ve fungal organizmalardır. Direkt 

radyografi kemik enfeksiyonunun ilk iki haftasında herhangi bir 

anormallik göstermeyebilir. MRG ile erken teşhis konulabilir. Direkt 

radyografide akut osteomyelit şüphesi bulunan bulgular arasında yumuşak 

doku şişliği, eklem effüzyonu,  kemik erozyonu bulunur. Proksimal 

femoral şaft tutulmadığı sürece, periost reaksiyonu kalça çevresindeki 

enfeksiyonda yaygın olarak görülmez. Kronik osteomiyelit lizis, skleroz 

ve kortikal kalınlaşma paterni sunar. Sekestrum formasyonu (nekrotik 

kemik), düzensiz periost reaksiyonu, kortikal defekt ve sinüs traktı da 

bulunabilir. Radyonüklid kemik taraması oldukça hassastır, ancak önceden 

var olan kemik patolojisinde, eklem protezlerinde ve geçirilmiş 

ameliyatlarda veya travmada spesifik değildir. Önceden kemik patolojisi 

olmayan hastalarda, 3-fazlı radyonüklid kemik taraması %94 duyarlı ve 

%95 özgüldür. Enfeksiyondan sonra kemik taramasının normalleşmesi 

aylar alabilir ve kronik osteomiyelit teşhisini zorlaştırır. BT, sekestrum, 

involukrum, sinüs traktı ve yumuşak doku şişliği gibi hastalığın derecesini 
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değerlendirmek için kronik osteomiyelitte endikedir. MRG, erken 

osteomiyelit tanısında kemik iliği ödemini göstererek % 90'ın üzerinde 

doğruluk değeri ile en hassas ve spesifik yöntemdir. MRG, paraartiküler 

yumuşak doku enfeksiyonu ile osteomiyelit arasında ayrım yapabilir. 

MRG, kronik osteomiyelitte BT'den daha değerlidir çünkü hastalığın 

aktivitesini gösterir. 

Kemik veya yumuşak doku tümörü: Direkt radyografi kalça 

bölgesinde şüpheli kitle lezyonları ile başvuran hastalarda kullanılan ilk 

görüntüleme yöntemidir. Kemik tümörlerinin daha ileri 

değerlendirilmesinde BT, yumuşak doku tümörlerinin 

değerlendirilmesinde MRG tercih edilen yöntemdir. Direkt radyografi, 

benign ve malign kemik lezyonları arasındaki önemli ayırt edici özellik 

olan kemik tümörünün karakteristiğini değerlendirmek için en değerli 

yöntemdir. Aynı zamanda kortikal yıkım, periost reaksiyonu, matriks 

kalsifikasyonları ve patolojik kırıkların derecesini gösterir. Hastanın yaşı 

ile birlikte bazı radyografik görünümler spesifik tümörleri düşündürür. BT, 

direkt radyografide optimal olarak görülmeyen lezyonların tespiti için en 

iyi yöntemdir. BT, kortikal invazyon, patolojik kırık, periost reaksiyonu, 

matriks mineralizasyonu ve tümörün kistik olup olmadığının tespiti için 

daha iyi bir değerlendirme sağlar. BT biyopsi rehberliği ve preoperatif 

değerlendirme için de kullanılır. Osteoid osteoma nidusunun tanımlanması 

ve lokalizasyonu için en iyi görüntüleme tekniğidir. MRG çoğu tümörün 

ayrımı için spesifik değildir. MRG, lokal evreleme, medüller ve 

ekstrakortikal yayılım ve tümörün kritik nörovasküler yapılarla ilişkisinin 

tanımlanması için tercih edilen bir yöntemdir. Kontrast verilmesi, solid- 

kistik ayrımını yapmak veya nekrotik tümörlerden ayırmak, cerrahi dışı 

tedaviye verilen yanıtları değerlendirmek ve tümörün nüksünü tespit etmek 

için kullanışlıdır. Ayrıca benign malign yumuşak doku tümörlerinin ayrımı 

için faydalı olabilir. Tümör için radyonüklid kemik taraması kullanımı, 

metastatik iskelet tutulumunun değerlendirilmesi ile sınırlıdır. 

Kalça artroplastisi: Kalça en sık kullanılan eklemdir. Kalça 

artroplastisinin değerlendirilmesinde direkt radyografi ilk yöntemdir; 

Ancak, BT, MR, radyonüklid sintigrafi, ultrasonografi, aspirasyon ve 

artrografinin tümü ağrılı kalça protezinin değerlendirilmesinde farklı 

rollere sahiptir. Total kalça artroplastisinin komplikasyonları aseptik 

gevşeme ve osteoliz, çıkık, enfeksiyon, periprostetik kırık, donanım 

yetersizliği ve heterotopik ossifikasyon şeklinde gruplandırılabilir. Kasta 

meydana gelen heterotopik ossifikasyon, myositis ossificans olarak da 

bilinir. Seri radyografiler kalça protezini değerlendirmede en önemli 

yöntemdir. 

Aseptik gevşetme ve osteolizis: Mekanik faktörlere bağlı kalça 

protezlerinin gevşemesi (aseptik gevşetme) revizyon cerrahisine neden 

olan en yaygın komplikasyondur.  Direkt radyografi, protez kalçanın rutin 
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değerlendirmesinde ve kalça artroplastisinin komplikasyonlarının 

değerlendirilmesinde endikedir. Asemptomatik hastalarda postoperatif 

radyografik takipler bir, üç ve beş yılda ve sonrasında her beş yılda bir rutin 

olarak önerilmektedir. Gevşeme şüphesi bulunan semptomatik hastalarda, 

ilk muayene direkt grafi ile olmalıdır. Daha önce çekilen görüntüleme ile 

karşılaştırma çok önemlidir. Proteze bitişik 2 mm'den büyük radyoaktif 

alanlar ve takip radyografilerindeki progresif değişiklikler gevşeme için 

oldukça şüphelidir. Diğer gevşeme belirtileri arasında, protezin distal 

ucuna bitişik kemik sklerozu ve protez hareketi bulunur. Metal artefaktı 

azaltmak için özel bir tekniğe sahip Multidetector CT (MDCT), protezi 

değerlendirmek için direkt radyografiden daha hassastır. Çimentolu bir 

asetabular bileşen için, genişliğinin birkaç milimetreden daha fazla olduğu 

lineer radyoaktifliklerin varlığı gevşemeyi düşündürmektedir. Çimento 

içermeyen bir asetabular bileşende, asetabular bileşeni çevreleyen büyük 

kistler osteolizi gösterebilir. BT ayrıca ilişkili psödomembran oluşumunu 

ve asetabuler bileşenin kenarında kalan trabeküler kemik miktarını 

görselleştirebilir. BT revizyon ameliyatından önce femoral ve asetabular 

kemik stoğunun değerlendirilmesinde yardımcı olabilir. Metalik donanım 

artefaktının düzeltilmesi için görüntü kalitesinin optimizasyonlu MRG, 

farklı sinyal yoğunluğunu göstererek, histiyositik osteolizle veya enfekte 

olmuş sıvı koleksiyonlarıyla ilişkili olabilecek protezi çevreleyen yumuşak 

doku kitlelerini ayırt etmede değerlidir. Ultrasonografi yalancı bursa 

oluşumunu tespit edebilir. 
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SEPTİK ARTRİT 

Septic Arthritis 

Şehmuz KAYA* 

 

Giriş 

Septik artrit, ortopedik aciller arasında yer alan, hızlı tedavi edilmesi 

gereken, enfeksiyöz etkenler tarafından oluşturulan inflamatuar bir eklem 

hastalığıdır. Tipik olarak diz veya kalça gibi büyük bir eklemi tutar ancak 

diğer eklemleri de etkileyebilir. Tanı ve tedavi arasında kalan sürenin 

artması geri dönüşü olmayan ciddi komplikasyonlara neden olmaktadır. O 

nedenle tanı konar konmaz eklem, tekrarlayan aspirasyonlar, artroskopik 

debridman veya açık artrotomi ile rahatlatılmalı ve eş zamanlı en uygun 

antimikrobiyal tedavi başlanmalıdır.  

Epidemiyoloji 

Gelişmiş ülkelerde genel olarak tahmin edilen insidansı, yılda 100.000 

kişi başına yaklaşık 6 vakadır ve en yüksek oranlar 15 yaş altı ve 55 yaş 

üstü bireylerde görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde acil 

servislere yılda ortalama 16.000 septik artrit başvurusu olduğu 

bildirilmektedir. Septik artrit için en önemli risk faktörü önceden mevcut 

eklem patolojileri, özellikle romatoid artrit veya protez eklem cerrahisidir. 

Bu hastalarda insidansı 100.000 kişide 70'e yükselir. Septik artrit 

genellikle sekonder bir enfeksiyon olarak kabul edilir. Gelişiminde bazı 

predispoze faktörler yer almaktadır. Bunlar ileri yaş, daha önceden var olan 

eklem hastalıkları, yakın zamanda geçirilmiş eklem cerrahisi, intraartiküler 

enjeksiyon, intravenöz ilaç kullanımı, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonu, 

kalıcı kateterler, immunsupresyon olarak sayılabilir.  

Septik artrit, çoğunlukla hematojen yayılım ile mikroorganizmanın 

sinovyal membranı invazyonu sonucu gelişir. Nadir bir neden olmasına 

rağmen septik artrit ayrıca eklem aspirasyonu veya lokal kortikosteroid 

enjeksiyonunun bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Buna ilaveten 

penetran veya deri yaralanması olmaksızın gelişen bir travma da sept,k 

artrite neden olabilir. Eklem cerrahisi sırasında doğrudan bakteri 

inokülasyonunun, özellikle diz ve kalça artroplastileri ile birlikte, yapılan 

invaziv işlemlerin sayısına paralel olarak rolü gittikçe artmaktadır. Diğer 

bir ekleme geçiş yolu ise enfekte odaktan (osteomiyelit gibi) komşuluk 

yoluyla geçiştir. Özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda bu yol önemlidir.  

 

                                                      
* Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği 
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Patogenez 

Septik artritin patogenezi birden çok faktöre en önemlisi de konakçının 

immün yanıtı ile mikroorganizma arasındaki etkileşime bağlıdır. Sinovyal 

zar, iyi vaskülarize olmuş sinovyumun altında sınırlayıcı bir bazal 

tabakaya sahip değildir; bu nedenle hematojen yolla gelen bakterinin 

eklem aralığına geçişini mümkün kılar.  Bakterinin eklem aralığına geçişi, 

komşu bir odaktan veya penetran bir yaralanma ile de olabilir.   

Eklem yıkımı ilk olarak, genellikle pannus oluşumu, kıkırdak ve kemik 

yıkımıyla birlikte kıkırdak-sinovyum kavşağında başlar. Bakteriler 

tarafından sinovyumun invazyonu sonrası, önce polimorfonüveli lökositler 

ve aktive olmuş makrofajlar,  ardından T hücrelerinin hızlı bir şekilde 

toplanmasıyla karakterize enflamatuar bir süreç başlar. Bu süreç geri 

dönüşümsüz eklem fonksiyon kaybına neden olur ve çeşitli sitokinlerin 

üretimi ile ilişkilidir. Eklem kıkırdağının tahrip olmasına neden olan, 

uyarılmış T hücreleri ve bakterilerden, toksinler ve enzimler salınır. 

Revaskülarizasyon, sinovyal proliferasyon ve granülasyon dokusu gelişir. 

Ortamda süpüratif bir sıvı artışı olur. Pürülan sinovyal sıvıya bağlı olarak 

basınç artışı ve bunun sonucunda gelişen nekroz kıkırdağın yapısını bozar. 

Tedavide birkaç günlük bir gecikme bile kalıcı eklem hasarında artışa 

neden olabilir. Erken müdahale edilmezse eklem kıkırdağı çoğunlukla bir 

ay içinde tamamıyle harabiyete uğrar. 

Septik artrit gelişiminde bakterinin virülans faktörleri önemlidir. En 

yaygın etken olan ve ayrıca en ağır eklem harabiyetine neden olan 

Staphylococcus aureus’un bazı virülans faktörleri,  eklemleri kolonize 

etme yeteneği ile doğrudan ilgilidir, diğerleri ise bakterinin konak 

immünitesi üzerindeki etkisiyle ilgilidir. Bu virülans faktörlerinden biri 

adezinlerdir. Bunlar bakterilerin enfeksiyonu başlatabilmesi için belirli 

dokulara yapışmasına izin verirler. S. aureus'un eklemlere tutunmasından 

sorumlu iki esas adezin mevcuttur. Bunlar; clumping faktörleri (ClfA ve 

B) ve fibronektin binding proteinleri (FnBPA ve B)’dir. Ek olarak, S. 

aureus, septik artrit gelişiminde yer alan çok sayıda enzim ve toksin üretir 

ve salgılar. 

Etyoloji 

Birçok etken septik artrite neden olabilir (Tablo 1).  

Tablo 1. Septik artrit etkenleri ve etkene yönlendirecek bulgular 

Etken Etkene yönlendirecek bulgular 

 

S. aureus 

Sağlıklı erişkinler, önceden hasar görmüş 

eklem, protez eklem varlığı 

 

Streptococcus sp. Sağlıklı erişkinler, dalak fonksiyon 

bozukluğu 
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N. gonorrea Genç, cinsel açıdan aktif erişkinler, 

tenosinovit, veziküler püstüller, geç 

kompleman eksikliği, negatif sinovyal sıvı 

kültürü ve gram boyama varlığı 

 

Gram (-) 

bakteriler 

İmmün sistemi baskılanmış konak, 

gastrointestinal enfeksiyon 

 

Brucella sp. Taze peynir, süt tüketimi, hayvancılık  

Mycobacterium sp. İmmün sistemi baskılanmış konak  

Mantar İmmün sistemi baskılanmış konak  

Spiroket Kene teması, döküntü öyküsü, diz eklemi 

tutulumu 

 

 

Septik artrit genellikle monomikrobiyaldir. S. aureus (metisiline 

dirençli S. aureus dahil) erişkinlerde en sık septik artrit nedenidir. Cinsel 

aktif dönem olan 15-45 yaş arasında Neisseria gonorrhoeae’nın görülme 

sıklığı artar. 

İlginç bir şekilde, S. aureus özellikle romatoid artritli (RA) ve diyabetli 

hastalarda görülen eklem enfeksiyonlarında %80 oranında izole edilen 

etkendir. S. aureus'un bu baskınlığı temel olarak artritojenik virülans 

faktörlerine bağlanmıştır. Streptokoklar gibi diğer gram-pozitif 

organizmalar da septik artritin önemli potansiyel nedenleridir. A, B, C ve 

G grubu streptokoklar özellikle immün sistemi baskılanmış konakçılarda 

veya şiddetli gastrointestinal veya genitoüriner enfeksiyonları olan 

hastalarda izole edilir. Escherichia coli, Proteus sp., Salmonella sp., 

Serratia marcescens ve Neisseria sp. de nadir de olsa etkenler arasındadır. 

Daha nadir olmakla beraber Mycobacterium, Actinomyces israeli, 

Nocardia türleri, funguslar da etyolojide yer alırken, lyme, bruselloz gibi 

hastalıkların seyrinde de septik artrit görülebilmektedir.  Gram negatif 

basillere bağlı septik artrit genellikle yaşlı erişkinlerde, altta yatan 

immünsupresyon veya intravenöz ilaç kullananlarda görülür; ayrıca 

travmanın bir komplikasyonu olarak da ortaya çıkabilir. Altta yatan 

immünsupresyon ve intravenöz ilaç kullanan hastalar, özellikle 

Pseudomonas açısından risk altındadır. Kedi ve köpek ısırması durumunda 

daha çok metakarpal eklemlerde olmak üzere Pasteurella multocida etken 

olabilir. İnsan ısırıklarından sonra Eikenella corrodens ve oral anaeroblar 

da etken olabilir. 

Polimikrobiyal septik artrit nadirdir. Penetran travma ortamında veya 

polimikrobiyal bakteriyemisi olan hastalarda hematojen yol ile oluşabilir.  

 Hastaların yaklaşık yarısında nedensel ajan bulunmadığı tahmin 

edilmektedir, çünkü bu patolojinin ciddiyeti bulaşıcı ajanın 

izolasyonundan önce bile hızlı bir tedavi gerektirmektedir.  
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Klinik 

Septik artrit genellikle tek bir eklemi tutar yani monoartiküler artrittir. 

Birden çok eklem tutulumu olan olgular da vardır. Romatoid artritli 

hastalarda birden fazla eklem tutulabilir ve septik artrit ile romatoid artritin 

akut alevlenmesi benzer tablolar olduğu için tanı koymak güçleşir. En sık 

diz eklemi daha az sıklıkta da kalça, ayak bileği, dirsek ve omuz 

etkilenmektedir. Diz eklemlerinde tanıyı koymak kolayken kalça ve omuz 

ekleminde tanıda gecikme olabileceğinden sıklıkla sekel görülmektedir. 

Eklem ağrısı, şişlik, ısı artışı ve hareket kısıtlılığı hastaların %80'inde 

görülür. Septik artritli hastaların çoğu ateşlidir; ancak yaşlı hastalar ateşsiz 

olabilir. Halsizlik, iştahsızlık ve irritabilite gibi sistemik bulgular da septik 

artrit hastalarında sık görülmektedir.  

Fizik muayene de eklemde eritem, şişlik, sıcaklık ve hassasiyet 

mevcuttur. Enfekte olan eklemler karakteristik olarak ağrılıdır ve 

genellikle eklem hareketinde belirgin bir kısıtlılık görülür. Şişlik, eritem 

ve ısı artışı gibi bulgular, kalça, omuz veya omurga eklemlerini içeren 

septik artritin oluşumunda daha az belirgin olabilir. Ayrıca, yaşlı ve/veya 

immün sistemi baskılanmış hastalarda fizik muayene bulguları daha az 

belirgin olabilir. 

Tanı 

Ağrılı, şiş bir eklemle gelen hastada ilgili risk faktörleri olsun 

(bakteremi, önceden var olan eklem hastalığı ve immünsupresyon dahil) 

veya olmasın septik artrit akla gelmelidir. Erken tanı ve tedavi, eklem 

harabiyetini önlemek açısından çok önemli olduğundan hızlıca tanı 

konulmalıdır. Laboratuvar bulgularından kanda beyaz küre sayısının, 

eritrosit sedimantasyon hızının ve C-reaktif proteinin artışı septik artriti 

destekleyen bulgulardır. Septik artriti teşhis etmenin kesin yolu sinovyal 

sıvı kültürüdür. Antibiyotik uygulanmadan önce sinovyal sıvının ve kan 

kültürlerinin alınması önemlidir. Kapalı iğne aspirasyonu ile sinovyal sıvı 

alınamıyorsa, eklem radyoloji eşliğinde aspire edilmelidir. Bazı eklemlerin  

(kalça veya sakroiliak eklem gibi) aspirasyonu için cerrahi artrotomi 

gerektirebilir. Sinovyal sıvı incelemesinde lökosit sayısı 50.000 ile 

150.000 hücre/mm³, çoğunlukla nötrofil vasfındadır. Ancak 

immunsupresif, intravenöz ilaç kullanımı olan hastalarda lökosit sayısı 

50000/mm³’den az olabilir.  Romatoid artritte  enfeksiyon olmadan da 

sinovyal sıvıda PMNL artışı görülebilir. Tüberküloz olgularında 

mononükleer hücre infiltrasyonu %30-50 arasında olabilir. 

Alınan sinovyal sıvıdan gram boyama yapılması da şarttır. Sensitivitesi 

%30-50 oranındadır. Ayrıca M. tüberculosis için asido rezistans boyama 

(ARB) da yapılmalıdır. Sinovyal sıvıda %25-97 arasında mikroorganizma 

üretilebilmektedir. Üretilebilmeleri için özel besiyeri gereken 
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mikroorganizmalar için laboratuar bilgilendirilmelidir. Eklem sıvısı 

dışında kan kültürü ve gonokokal arttritten şüphelenildiğinde üretral akıntı 

kültürü gibi diğer kültürler de alınmalıdır. 

Polimeraz zincir reaksiyonu ve MALDI-TOF kütle spektrometresi gibi 

diğer ileri tanı yöntemleri gibi nükleik asit amplifikasyon testlerinin septik 

artritte, özellikle S. aureus ve diğer yaygın bakteriyel patojenlerden 

kaynaklanan durumlar için kullanımı çok önerilmez. Fakat rutin kültürler 

negatif olduğunda (N. gonorrhoeae vakalarına bağlı enfeksiyonlarda veya 

önceden antibiyotik kullanımı nedeniyle) ve enfeksiyon şüphesi yüksek 

olduğunda yararlı olabilir. Pozitif olduğunda da bu gibi test sonuçlarının 

dikkatli bir şekilde yorumlanması hatta gram boyama, klinik ve 

epidemiyolojik bulgular ile ilişkilendirilmesi gerekir, çünkü dışarıdan çok 

az miktarda bakteri ile kontaminasyon yalancı pozitif sonuç verebilir. 

Diğer sinovyal sıvı tahlilleri ( laktat, glikoz, C-reaktif protein  gibi) 

septik artrit tanısı için yararlı değildir. Prokalsitonin seviyelerinin ölçümü 

(serum ve/veya sinoviyal sıvıda), özellikle sinoviyal sıvının alınmasının 

zor olduğu durumlarda veya eşlik eden inflamatuar artrit hastalarında 

septik artritin tanısı için bir yol gösterici olarak önerilmiştir. Bununla 

birlikte, serum prokalsitonin seviyesi nispeten düşük bir duyarlılığa 

sahiptir. Bu nedenle, bu testin negatifliği septik artriti dışlamak için 

kullanılamaz. Serum prokalsitonin düzeylerinin özgüllüğü daha yüksektir. 

Pozitif bir test, kalça veya sakroiliak eklem gibi erişilmesi zor bir eklemin 

aspire edilmesi gerekip gerekmediğine karar vermede bazen yararlı 

olabilir. Sinovyal sıvı prokalsitonin düzeyleri, septik artritin tanısında daha 

fazla belirleyici olabilir. 

Septik artritte görüntüleme yöntemleri olarak direkt radyografi, 

ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans 

görüntüleme (MRG) yöntemleri kullanılabilir. Direkt radyografide eklem 

mesafesinde artış, geç dönemde ise eklem harabiyeti görülür. 

Ultrasonografi, BT ve MRG özellikle incelenmesi zor kalça gibi 

eklemlerde effüzyonun varlığının tespitinde oldukça faydalıdır. Kemik 

sintigrafisi ise özellikle çocuklarda septik artritin diğer patolojilerden 

ayrımında kullanılabilir.  

Ayırıcı tanıda reaktif artrit, gut, psödogut, romatoid artrit, akut 

travmatik artrit, spondiloartritler, akut romatizmal ateş, juvenil artrit, viral 

artrit (hepatit B, rubella) akılda tutulmalıdır. 

Tedavi 

Septik artrit, ortopedinin acil müdahale gerektiren hastalıklarından 

biridir. Hızlı bir şekilde eklem aralığındaki pürülan sıvının drenajı ile 

bakteri ve bakteri ürünleri, debris ve fibrinin en kısa zamanda 

uzaklaştırılması gerekir. Fakat bu materyalin nasıl drene edileceği konusu 
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hala tartışmalıdır. Eklem drenajı iğne aspirasyonu, artroskopik drenaj veya 

artrotomi (açık cerrahi drenaj) şeklinde yapılır. Yaklaşım seçimi, etkilenen 

eklem ve enfeksiyonun süresi dahil olmak üzere klinik faktörlere bağlıdır. 

Diz, dirsek, ayak bileği veya el bileğinin septik artriti için eklem, iğne 

aspirasyonu veya artroskopi yoluyla boşaltılabilir. Kalça, omuz veya 

ulaşılması zor eklemin (sternoklaviküler eklem gibi) septik artriti için 

eklem, artroskopi ile boşaltılmalıdır.  

Cerrahi, iğne aspirasyonu veya artroskopi ile yeterli drenaj 

sağlanamayan, rezidü bir yabancı cisim olduğu düşünülen penetran 

yaralanmalarda, 7 gün boyunca yapılan günlük aspirasyon sonrasında 

devam eden effüzyon varlığında düşünülmelidir. 

Şiddetli enfeksiyonu olan hastalarda aspirasyon tekrarlanabilir. 

Tedaviye yanıtı belirlemede seri sinovyal sıvı analizleri yapılmalı, sıvının 

sterilizasyonu ve lökosit sayısının azaldığı gösterilmelidir. Drenajın 

yeterliliği klinik olarak değerlendirilebilir. 

Eklem içine antibiyotik enjeksiyonu yapılmasının kronik sinovite 

neden olduğu düşünüldüğü için pek önerilmemektedir. Hastalığın 

ilerlediği durumlarda, çok yoğun bir enfeksiyon görüntüsü varsa yada 

tedavisi eksik kalmış ve kronikleşmiş olgularda ek olarak sinovektomi 

yapılabilir. 

Hastaya kültür sonuçları beklenmeden aspirasyonda alınan materyalin 

gram boyama sonucuna göre antibiyotik tedavisi başlanır. Gram boyama 

yol gösterici değilse hastanın yaşı, altta yatan predizpozisyonuna göre 

uygun ampirik tedavi başlanır. Kültür sonucuna göre tedavi daha sonra 

tekrar değerlendirilip gerekirse değiştirilebilir. Sinoviyal sıvının ilk gram 

boyamasında gram pozitif kok görülürse, vankomisin ile ampirik tedavi 

uygulanmalıdır. Metisiline duyarlı S. aureus'a bağlı septik artritli hastalar, 

sefazolin, nafsilin veya oksasilin  gibi bir beta-laktam antibiyotik ile tedavi 

edilmelidir. Fakat sefazolin dışında saydıklarımız ülkemizde 

bulunmamaktadır. Penisilin alerjisi olan hastalar vankomisin ile tedavi 

edilebilir. Metisiline dirençli S. aureus'a bağlı septik artritli hastalar 

vankomisin ile tedavi edilmelidir. Alerji veya ilaç intoleransı nedeniyle bu 

mümkün değilse, uygun alternatif ajanlar arasında daptomisin, linezolid 

veya klindamisin  bulunur. 

Sinovyal sıvının gram boyamasında gram negatif basil görülmüşse 

seftriakson, sefotaksim, seftazidim, sefepim gibi bir sefalosporin tercih 

edilebilir.  Pseudomonas aeruginosa şüphesi duyulduğunda (intravenöz 

ilaç kullanımı), iki antipseudomonal ajan ile yapılan ampirik tedavi 

uygundur. Muhtemel kombinasyon rejimleri arasında siprofloksasin veya 

gentamisin gibi bir aminoglikozid ile kombinasyon halinde bir 

sefalosporin (seftazidime veya sefepime gibi), aztreonam verilebilir. 
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Antimikrobiyal duyarlılık verileri bulunduktan sonra antimikrobiyal tedavi 

ajana göre düzenlenmelidir.  

Ayrıca eklemin desteklenmesi, ağrının giderilmesi ve deformite 

gelişmesinin önlenmesi için ilk 2-7 gün ekstremitenin immobilize edilmesi 

gerekir. Tedaviye intravenöz yolla başlanır, klinik düzelme olduğunda ve 

akut faz reaktanları gerilediğinde eğer üreyen etken duyarlı ise oral 

tedaviye geçilebilir.  Tedavi süresi yaklaşık 2-4 haftadır.  
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OCULAR MİCROBİOTA** 

 

Taha AYYILDIZ* 

 

Son dönemlerde tıptaki gelişmelerin en önde gelenlerinden biri insan 

mikrobiyotasının anlaşılmasıdır. Mikrobiyota belirli bir alanda yerleşmiş 

bir grup mikropu tanımlarken, mikrobiyom ise o bakterilerin toplam 

genomunu tarifler. İnsan vücudundaki toplam hücrelerin 10 katına denk 

gelen 10 triyon mikrop sadece bağırsaklarda yaşamaktadır. Oküler yüzey 

dış çevre ile sürekli temas halinde olan ve yapılan birçok çalışma ile de 

kendine has bir florası olduğu gösterilmiş bir dokudur. Bu floranın oküler 

immunite ile ilişkisi, kişiye ait ve kişi dışındaki faktörlerden etkilenimi, 

çeşitliliği, tespit yöntemleri hali hazırda araştırılmakta ve 

geliştirilmektedir. Kişiye özel tedaviler, sistemik ve topikal 

antibiyoterapilerin planlanması ve belki de oküler flora transplantasyonu 

ise gelecek vizyonu olarak karşımızda durmaktadır. 

Gastrointestinal sistem, oral mukoza ve solunum yolları gibi çeşitli 

mukozal yüzeyler mikroorganizmalar tarafından kolonize edilmiştir. 

Mikrobiyomdaki değişimler enfeksiyon ve inflamasyona yol açabilir.1-3 

Oküler yüzey bulber konjonktiva, palpebral konjonktiva ve konjonktival 

forniks gibi mukozal yüzeyleri içerir. Oküler yüzey florasının diğer 

mukozal floralar ile benzerlik ve farklılıkları araştırmaya değer bir alan 

olarak önümüzde durmaktadır.4 

Postoperatif endoftalmi, blebit ve infeksiyöz keratit gibi enfeksiyonlar 

oküler yüzeyden kaynaklandığı için okuler yüzey mikrobiyolojinin 

tanımlanması önemlidir. Etken tespiti zorlayıcı olup kültür pozitifliği % 

60’ ın altındadır.5,6 geleneksel bakteriyel kültür yöntemlerinin postoperatif 

endoftalmide kültür pozitifliği % 50-70 arasında olduğu gösterilmiştir.7-8 

Ancak DNA temelli yaşam formlarının metagenomik analiz yöntemi olan 

biome representational in slico karyotyping (BRISK)  adı verilen yeni bir 

yöntemle kültür negatif endoftalmilerin hepsinde torque teno virüs (TTV) 

pozitifliği gösterilmiştir.9 Bu veriler TTV’ nin oküler yüzey florasının bir 

üyesi olduğunun önemini ve oküler yüzey florasının bakteriyel ve viral 

üyelerinin de kapsamlı araştırılması gerekliliğine işaret etmektedir. 
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Şimdiye kadar yapılan birçok çalışmada oküler yüzey florasının 

geleneksel kültür yöntemleri ile yapılan çalışmalarda sadece bir alt tür 

tayini yapılabilmiştir.10-11 Moleküler metagenomik yöntemleri ile oküler 

florasının mikrobiyolojik analizleri ile geleneksel kültür yöntemlerinin 

sonuçları arasında belirgin farklılıklar saptanmıştır. 12-14 Geleneksel kültür 

yöntemlerinin uygulandığı, bunun sonucunda da sadece Stafilokok ve 

Basilus türlerinin saptandığı bir çalışmada 16S rDNA gen PCR yönteminin 

uygulanması kültüre edilemeyen bakteriler dahil 5 alt türün saptanabildiği 

gösterilmiştir.13 Yine Dong ve ark. 16S rDNA derin gen dizilimi 

yönetimini oküler yüzeye uyguladıklarında 59 farklı bakteri türü olduğunu 

tespit etmişlerdir.12 Her ne kadar bu çalışmalarda oküler nmikrobiyotanın 

çeşitliliği gösterilmiş olsa da hasta sayısındaki yetersizlikler ve bu yötemle 

virüs ve mantar gibi etkenlerin tespit edilememiş olması da dezavantaj 

olarak görünmektedir. Viral PCR temelli asemptomatik gönüllüler 

üzerinde yapılan bir başka çalışmada ise gözyaşında herpes simplex virüs 

1, hepatit B virüs ve hatta hepatit C virüs dahi tespit edilmiştir.15 Bu durum 

oküler yüzeyin virüslerin de oküler floranın sakinleri olduğunu göstermesi 

bakımından; sadece bakteriler üzerinde yapılan oküler flora analizlerinin 

eksik olabileceğini göstermesi açısından önem arzetmektedir. 

Bu derlemede geleneksel kültür, 16S rDNA gen qPCR ve derin dizilim, 

BRISK yöntemlerinin oküler flora tespitindeki yerlerinden 

bahsedilecektir. 

Yöntemler  

1. Geleneksel Kültür Yöntemi 

Oküler yüzeyin kültüre edilebilen mikrobiyotası konjonktiva, kapaklar 

ve gözyaşından yapılan sürüntü örnekleri ile tespit edilebilir.16-19 

Konjonktival sürüntü örnekleri için ucunda pamuk ya da kalsiyum aljinat 

olan çubuklar kullanılabilir ve genellikle ıslatıldıktan sonra da alt kapak 

konjonktiva forniksine ya da üst kapak konjonktival fornikse sürüldükten 

sonra K vitamini ve hemamin ile zenginleştirilmiş beyin kalp infüzyon 

agar, tiyoglikolat agar, çikolata agar, kanlı agar, sabouraud agar (mantar 

için), Drigalski agar (Enterobakteriler ve bazı fermentasyon yapmayan 

Gram-negatif bakteriler için),Eozin metilen mavi veya MacConkey agar 

(Gram-negatif enterik basil izolasyon ve farklılaşma ), Thayer-Martin agar 

(seçici Neisseria türlerinin izolasyonu), Schaedler veya feniletil alkol kan 

agar (zorunlu anaerobik bakteriler için), kanamisin-vankomisin kan agarı 

(zorunlu anaerobik Gram negatif basillerin izole edilmesi) gibi 

besiyerlerine ekimi yapılır. 

 Genel sonuç koagülaz negatif stafilokokların konjonktivadan, 

kapaklardan veya gözyaşlarından izole edilen en yaygın bakteri bakteri 

olduğunu ve vakaların yaklaşık yarısında pozitif olduğu yönündedir.16-18 

Bir sonraki en yaygın izole edilen mikroplar Propionibakter ve difteroid 



234 

bakteriler (çoğu Korinobakter) şeklindedir. Konjonktival sürüntülerde 

kültür negatiliği %9 -87 arasında değişirken, kapak sürüntülerinde 

negatiflik oranı % 0-48 arasında değişmektedir.11,18,20,21 Farklılıklar 

numune toplama, taşıma ve kültür koşullarından etkilendiği 

düşünülmektedir. Hindistandan yapılan bir çalışmada 8 saatlik uykudan 

hemen sonra alınan konjonktival sürüntü örneklerinde S. Epidermidis ve 

Stafilokokus aureus saptanma sıklığının 2 kat arttığı gösterildiği için 

uykunun kültür sonuçlarını etkilediği düşünülmektedir.22 Çoğunlukla 

konjonktival, kapak ve gözyaşı kültürlerinde sürüntü başına koloni sayısı 

sırasıyla 80, 200 ve 10’ un altında olduğu gösterilmiştir.21,23,24  

Bu sonuçlar konjonktiva ve kapakların kültüre edilebilen 

mikrobiyotasının düşük sayılardaki koagulaz negatif stafilokok, 

propionobakter ve korinobakterler ile kolononize olduğunu, diğer bakteri 

türlerinin daha az yer aldığı şeklinde yorumlanabilir.  

DNA Purifikasyon 

Gözde genomik konjonktival sürüntülerin  DNeasy kan & doku kitine 

(Qiagen, Inc.,Venlo, the Netherlands) taşınması ile gerçekleşir. DNA 30 ul 

elüsyon tamponu içine konduktan sonra - 20°C’ de saklanır. DNA analizi 

Qubit dsDNA HS Assay kitinde (Thermo- Fisher Scientific, Waltham, 

MA, USA) yapılır. Bu aşamadan sonra ise 16S metagenomik analizi ya da 

BRISK yöntemi ile analiz aşamasına geçilir. 

Geniş aralık 16S rDNA Gen,  Aktin ve 

Torque Teno Virus Kantitatif Polimeraz Zincir Reaksiyonları 

(PCR) 

16S ribozomal RNA polimerleri (DNA Technologies, San Diego, CA, 

USA) kullanılarak pan bakteriyel PCR analizi yapılır.9 Kullanılan primer 

dizilimleri 5’-GAGGAAGGTGGGGATGACGT-3’ ve 5’-

AGGCCCGGGAACGTATTCAC-3’ şeklindedir.  PCR reaksiyonları için 

HotStarTaq DNA polimeraz kullanılır. Her reaksiyon için 100 ng genomik 

DNA kullanılır. Ana karışım 10*tampon, Taq polimeraz, deoksinükleotid 

trifosfat ve primerleri içerir. Bu karışım 8-metoksipsoralen (25 µg/ml) ve 

ultraviolet ile (Bio-Rad GS gene linker, ultraviolet chamber; Bio-Rad 

Laboratories Inc., Hercules, CA) 5 dakika işleme tabi tutulur. PCR 

reaksiyonu  MasterCycler gradyanı (Eppendorf, Hamburg, Germany) ile 

güçlendirilir. Çevirim periyotları 94°C’de 10 dakika denaturasyon, 94°C’ 

de 45 saniyelik 30 turluk denaturasyon süreci, 58°C’de 30 saniyelik 

eşleşme süreci ve72°C’de 1 dakikalık sentez aşamalarını içerir. Son 

uzatma 72°C’de 10 dakika şeklindedir. 

Sonuç PCR karışımı 0.8 µl ileri ve geri çevirim primerlerini  (herbiri 

0.4 µl), 10 µl  Absolute Blue qPCR SYBR low ROX Mix (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA) ve 1 µl amplifiye edilmemiş genomik DNA 
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içerir. 16S DNA PCR analizi ana karışım şablonu olmadan 8-

metoksipsoralen ve ultraviolet ile 5 dakika işleme tutulma şeklinde yapıldı. 

Final reaksiyon volümü 20 µl idi. İşlemin devamında klonlamış genin 

tamamlayıcı DNA’  sının özel bölgelerine ( 16S, TTV ve aktin) ilgili 

plazmid ile mililitrede 1*101 ile 108 arasında kopya elde edilir. Kantitatif 

PCR rutin olarak her tamamlayıcı kontrol DNA sında 10 kopya/ml 

numuneyi tanımlar.  İşlem 50°C’de 2 dakika ve 95°C’de 10 dakika 

bekledikten sonra 95°C’de 15 saniyelik 25-28 tur ve 60°C’de 1 dakika 

bekledikten sonra tamamlanır.  

Biome Representational In Silico Karyotyping (BRISK) 

BRISK derin DNA dizilim tekniğidir.25 Total DNA numunesi tip 2b 

DNA restriksiyon enzim BsaXI ileACNNNNNCTCC DNA dizilerinin 

etrafındaki 33 parçaya ayrılır. Bu 33 fragman çoklu paralel bir DNA 

sekanslama platformunda multipleks olarak dizilir. Her dizi çatısı örnek 

başına >3*107 ya da sekans başına >1*106 dizilim içerir. Her dizi sekansı 

veritabanındaki kayıtlı örneklerle karşılaştırılır. Bilindiği üzere insan ait 

tüm diziler çıkarılmış ve haritalandırılmıştır. İnsan dışı diziler ise yine 

veritabanında kayıtlı bakteri, parazit, mantar ve virüs dizileri karşılaştırılır. 

Kontakt Lens Oküler Mikrobiyota İlişkisi 

Araştırmalar çoğunlukla kontakt üzerine yapışan bakterileri kültüre 

etmek üzerine yoğunlaşmıştır.26,27 Birçok farklı polimerden yapılmış 

kontakt lensler günlük kullan at, gün sonunda çıkarılıp temizlenen 

ardından gece koruyucu solüsyonda bekletildikten sonra sabah tekrar 

takılan  aylık lensler ve bazen 1 ayı bulan sürelerde çıkarılmadan kalan 

uzun ömürlü kontakt lensler şeklinde kullanılmaktadır. Kontakt lens 

kullananlarda yapılan kültür sonuçlarında en sık kültüre edilen bakteriler 

koagulaz negatif stafilokok, propionobakter ve korinobakterler şeklinde 

olup farklı kontakt lens polimerleri ve kullanım şekli ile ilgili bir farklılık 

saptanmamıştır. Kültür negatiflik oranı da %9-84 arasında 

değişmektedir.26,27 Katılımcılara ellerini çeşme suyu ile yıkadıktan sonra 

kontakt lenslerini çıkarmaları istendiğinde yaklaşık 123 koloni pozitifliği 

izlenmiş ve lense parmaklarla dokunmanın lens üzerindeki mikrop sayısını 

anlamlı düzeyde azalttığı gösterilmiştir.28 Asemptomatik kontakt lens 

kullanıcılarında lensin aseptik koşullarda çıkarılması durumunda dahi lens 

başına 300 koloniden fazla bakterinin gösterildiği bir çalışmada kontakt 

lensin aseptik koşullarda çıkarılmasının efektif olamayabileceği sonucuna 

varılmıştır.29 

Uzun süreli kontakt lens kullananlarda konjonktiva ve göz kapaklarının 

kültüre edilebilen mikrobiyotasının incelendiği çalışmada konjonktiva ve 

kapak florasının değişmediği ancak bu iki yüzeyde gram negatif basil gibi 

patojenik bakterilerle daha fazla kolonizasyon olduğu gösterilmiştir.21  

Buna karşılık günlük kontakt lens kullananlarda ise konjonktiva ve 
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kapaklarda koagulaz negatif stafilokok kolonizasyon sıklığının arttığı 

gözlenmiştir. Eski lens kullanıcıları, yeni lens kullanıcıları ve lens 

kullanamayan kişilerin konjonktival sürüntülerinin değerlendirildiği bir 

çalışmada ise eski lens kullanıcılarında bakteriyel kolonizasyonun arttığı 

diğer 2 grupta ise farklılık olmadığı tespit edilmiştir.30 

Yaş Mikrobiyota İlişkisi 

Yeni doğanların doğumdan hemen sonra alınan konjonktival kültür 

örneklerinin değerlendirilmesi sonucunda bakteri kompoziyonun serviks 

ile benzer olduğu tespit edilmiştir. 31-33 Doğum sezaryen ise doğumdan 

hemen sonra yapılan değerlendirmede bakteri tür ve sayısının azaldığı 

ancak 2 gün sonra yapılan konjonktival sürüntülerde en yaygın olarak S. 

epidermidis, E. coli ve S. Aureus gözlenmiştir.31,33 8-14 yaşındaki 

çocukların konjonktiva kapak sürüntülerinin değerlendirildiği bir başka 

çalışmada konjontival sürüntüde kültür pozitifliği % 36, kapak 

sürüntülerinde bu oran % 54 olarak gözlenmiş ve kompozisyonun 

erişkinlere benzediği gösterilmiştir.34 

Oküler mikrobiyotanın diğer mukozal yüzeylerle karşılaştırılması 

Oral kavitenin çok geniş bir mikrobiyota çeşitililiği vardır. Gözyaşı 

mikrolitrede 100 den az az koloni gözlenirken, tükürükte bu sayı 107-108 

civarındadır.24 Oral kavite kültürlerinde tespit edilen en yaygın bakteriler 

Streptokokus, Aktinomiçes, Veillonella ve Bakteriodes şeklinde 

bulunmuştur.35 Dış kulak yolundan alınan sürüntülerin kültüre edildiği bir 

çalışmada en sık saptanan bakteri stafilokoklar(S. Auricularis) ardından 

korinobakterler olarak bulunmuştur.36  

Oral kavite ve bağırsaklardaki floranın geniş çeşitliliği ve sayısı dikkate 

alındığında, oküler yüzey florasının çeşitliği ve sayısının düşük olduğu 

sonucuna varılabilir. Konjonktiva sürüntülerinden kültüre edilebilen 

bakteri sıklığının da aynı şeklilde kapak sürüntülerinden daha az olduğu 

gösterilmiştir. 

Oküler mikrobiyota ile oküler yüzey hastalık ilişkisi 

Gözyaşında laktotransferrin, lizozim, polimerik immunglobulin 

reseptör ve lakritin gibi bakterisidal etkili maddeler bulunduğu ve kuru 

gözde gözyaşı kompozisyonun değiştiği bilindiği için oküler 

mikrobiyotada da değişimler olabileceği düşünülmüştür. Bazı çalışmalarda 

Sjogren sendromluların gözlerinde sağlıklı gönüllerden daha yoğun bir 

bakteriyel yük olduğu gösterilmiştir.13,37 Genomik analizlerin oküler yüzey 

problemleri ve oküler mikrobiyota ilişkisini daha ayrıntılı ortaya koyması 

beklenmektedir. 
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Oküler mikrobiyota ile oküler immunite ilişkisi 

Bağırsak gibi mukozal yüzeylerde kommensal mikropların patojenik 

mikropların yerleşmesine engel olduğu bilinmektedir.38 Bununla birlite, 

oküler yüzey paucibakteriyel olduğu için bu durum oküler flora için geçerli 

değildir. Bundan dolayı oküler floranın oküler yüzey korunması üzerine 

etkisi diğer mukozal yüzeylerden farklıdır. Oküler mikropların lokal 

immuniteyi aktive ederek patojenik ajanların kolonizasyonuna engel 

olduğu düşünülmüşse de oküler floranın sayı ve çeşitliliğinin azlığı immun 

tetikleyici mekanizmaları harekete geçirmede yetersiz olabileceğini de 

düşündürmektedir.  

Ig A Oküler yüzeyin ana antikorudur.39 Ig A toksin, virus ve bakterilerin 

nötralizasyonun yanısıra IL-10 salınımı uyararak ve dendritik hücrelerin 

maturasyonu etkileyerek antiinflamatuar etkinlik de gösterir.40 Kemik 

iliğinden kana karışan B lenfositlerin yüzeyinde ilk olarak Ig D ve Ig M 

antikorları taşırlar ve diğer antikorları ikincil lenfoid dokuların germ 

merkezlerinde somatik hipermutasyon ve sınıf değişimi yolu elde ederler.41 

Ig A sınıf değişimini, T lenfosit bağımlı ve T lenfositten bağımsız olmak 

üzere iki ayrı yolla gerçekleştirir.42 T lenfosit bağımlı yol antijen spresifik 

B lenfositlerin CD4+ T lenfositlerle etkileşmesi yoluyla olur. Bu etkileşim 

gözde konjonktiva ve lakrimal bezde meydana gelir.43 Germ hücresi 

taşımayan sıçanların çevresel faktörlere maruz bırakıldıktan 4 hafta sonra 

normal sıçanların lakrimal bezlerindeki Ig A ve Ig M seviyelerine ulaşması 

her ne kadar oküler floranın direkt etkisini göstermede lokal immunitenin 

oküler flora ile etkileşim halinde olabileceğini düşündürmesi açısından 

önemlidir.44 Sıçanlarda yapılan bir başka çalışmada da oral antibiyotik 

tedavisinin gözyaşında sekretuar Ig A seviyelerini düşürdüğü 

gözlenmiştir.45 Doğumdan hemen sonra göz kapakları açılmadan tarsorafi 

uygulanarak göz kapakları kapatılan sıçanlarda lakrimal bezde B lenfosit 

maturasyonun etkilenmemesi sekretuar Ig A sekresyonun bağırsak ve 

nazal mukoza gibi diğer mukozal yüzeyler tarafından düzenlenebileceğini 

de düşündürmektedir.46 

T lenfosit bağımlı yolun aksine, akciğer ve bağırsaklarda 

mikrobiyotanın Toll like reseptör (TLR) üzerinden immunoglobulinlerde 

sınıf değişimine aracı olduğu bilinmektedir.47,48 TLR aktivasyonu epitelyal 

ve dendritik hücrelerde B lenfosit aktive edici faktör salınımını uyararak 

Ig A sınıf değişimine yol açmaktadır. T lenfosit bağımsız yolak intestinal 

patojenik mikroplardan korunmada oldukça önemlidir. Oküler yüzey 

florasının immünite üzerine etkisinin de T lenfosit bağımsız yolaktan 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Sonuç olarak bu derlemede oküler mikrobiyotanın geleneksel kültür 

yötemlerinden 16S rDNA ve BRISK gibi modern analiz yöntemlerine 

kadar analiz yöntemlerini, oküler yüzey ve oküler flora etkileşimini güncel 
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çalışmalar eşliğinde göstermek istedik. Fekal transplantasyon benzeri 

oküler flora transplantasyonu, kişiye özel tedaviler, antibiyotik tedavisi 

planlarken oküler mikrobiyotanın da göz önünde tutulması konunun 

güncelliği ve gelecek planlarını göstermesi açısından önemlidir. 
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GÜNCEL LİTERATÜR EŞLİĞİNDE SÜNNET TEKNİKLERİNİN 

KARŞILAŞTIRMASI 

Comparison of Circumcision Techniques with Current Literature 

Ufuk BOZKURT & Aykut AYKAÇ 

 

Giriş 

Glans penisi örten prepisyumun cerrahi olarak çıkarılması işlemi olan 

sünnet; dünyada en eski ve en sık uygulanan cerrahi girişimlerden biridir. 

Sünnet dünya genelinde tıbbi endikasyonlarının dışında daha çok dinî ve 

kültürel nedenlerle yapılmaktadır. Dünyada 15 yaş üzeri erkeklerde sünnet 

prevalansı 1985 yılında %20 iken bu oran 2016 yılında %37,7 olmuştur. 

Yıllar geçtikçe bu oranın daha da artacağı tahmin edilmektedir (Morris 

2016). ABD'de sünnet sıklığı %75 iken, Avrupa ülkelerinde bu oran 

yaklaşık %20'dir (WHO 2008). Türkiye’de ise erkeklerin %98,6’sı 

sünnetlidir (Morris 2016). Türkiye’de yapılan çalışmalarda ortalama 

sünnet yaşı 6 olarak bildirilmiştir (Benli 2011, Yakıncı 1996). Ancak, 

bebeklerin daha az ağrı duyduğu inancı ve ergenlerdeki gibi sünnet ile ilgili 

korku ve kaygıları yaşamaması nedeniyle, son araştırmalar sünnet yaşının 

daha küçük yaşlara kaymaya başladığını göstermiştir (Çataklı 2012). 

Sünnet kültürel ve tıbbi nedenlerle dünyada her 3 erkekten birine 

uygulanmaktadır. Bu kadar köklü ve yaygın bir cerrahi girişim olan 

sünnetle ilgili tanımlanmış bazı cerrahi teknikler şunlardır: Slevee 

yöntemi, Dorsal slit, Giyotin, Mogen klemp, Gomco klemp, Plastibell 

klemp, Shang ring, Tara klemp, Smart klemp, Prepex, Alis klemp. Bu 

tekniklerin kısaca bazı avantaj ve dezavantajlarını tanımladık. 

Teknikler 

Sleeve Yöntemi  

Eksize edilecek cilt ve mukoza bistüri ile sirküler tarzda insize edilir. 

Ardından iki sirküler kesi arasındaki doku eksize edilir. Kanama 

kontrolünden sonra cilt, mukozaya sütüre edilir. Yöntemin avantajları 

kozmetik açıdan sonucun mükemmel olması, kanama riskinin az olması ve 

glans penisin görselleştirilmesidir. Dezavantajları ise işlem süresinin daha 
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uzun olması ve diğer yöntemlere göre öğrenme sürecinin daha uzun 

sürmesidir (WHO 2018). 

Dorsal slit  

Prepisyuma, saat 12 yönünde yapılan kesi ile glans penis ortaya 

konduktan sonra kesi sirküler tarzda tamamlanır. Glans penisi görerek 

işlem yapıldığı için glans penis yaralanmaları olmaz. Dorsal slit diğer 

sünnet tekniklerinin birçoğunda, dış preputsiyal halkayı genişletmek için 

kullanılır. Akut fimozis, parafimozis ve özellikle de akut enflamasyon 

varlığında tek başına kullanılabilir. Yöntemin avantajı glansın ameliyat 

sırasında görselleştirilebilmesidir. Giyotin yöntemine göre öğrenme 

sürecinin ve uygulamanın daha uzun sürmesi, düşük de olsa üretral meatus 

hasarı riski yöntemin dezavantajlarıdır (WHO 2018).  

Giyotin  

Prepisyum glans penisten serbestlendikten sonra klemplerle askıya 

alınır. Glans penis palpe edilerek konumu algılanır, aşağıya bastırılır ve 

distalinden saat 12-6 hizasinda prepisyuma düz klemp uygun açı ile 

yerleştirir. Klempin üzerinden bistüri, bipolar koter veya termokoter ile 

prepisyum kesilir. Kanama kontrolünden sonra deri ve mukoza sütüre 

edilir. Bu yöntemde glans yaralanmasını önlemek için glansın, klempin 

altında kaldığından emin olunmalıdır. Eksizyon termokoter ile yapılırsa 

kanama riski daha az ve işlem süresi daha kısa olacaktır. Yöntemin avantajı 

öğrenmenin ve uygulamanın hızlı olmasıdır. Dezavantajları ise korona 

proksimalinde daha geniş (yaklaşık 1,5 cm) mukoza dokusu bırakması ve 

glans işlem sırasında görselleştirilemediğinde glans penisin amputasyon 

riski olmasıdır (WHO 2018). Klemp yerleştirilmeden önce fazla traksiyon 

yapıldığında ya da glansı prepisyumdan ayırmadan klemp 

yerleştirildiğinde üretral yaralanmalar gerçekleşebilir. Bu durumu 

önlemek için koronal sulkus prepisyumdan tamamen ayrıldıktan sonra 

klemp yerleştirilmelidir. Ayrıca üretra, frenulumun hemen altından geçtiği 

için frenulum sütürünü yerleştirirken üretraya hasar vermemek amacıyla 

sütürü çok derinden geçmemeye dikkat edilmelidir.  Frenulumun kanama 

kontrolü sırasında diyatermi kullanılırsa üretral duvarı yakabilir ve 

dokunun nekrozuna ve sonrasında üretral fistül oluşmasına neden olabilir 

(Okeke 2006).  

Mogen Klemp 

Klemp yöntemlerinin prototipini Mogen klemp oluşturmaktadır. Bu 

yöntemde, prepisyum glansın distaline doğru çekilir ve “V” seklindeki 

klemp glansın üzerinden kaydırılır. Klempin üstünde kalan prepisyum 

eksize edilir. Glans klemp tarafından korunur ve frenulum eksizyonda yer 

almaz. Daha sonra mukoza katmanı eksize edilerek glans açığa çıkartılır. 

Sütür gerektirmez, hemostaz için pansuman yeterlidir. Bu yöntemde 



244 

ventralde daha fazla deri kalır. Klemp doğru pozisyonda yerleştirilmez ise 

asimetrik veya inkomplet eksizyonlara ve glans yaralanmalarına neden 

olabilir (Abdulwahab 2013). 

Gomco Klemp 

Fimozis açıldıktan sonra glans penisin üzerine metal bir çan 

yerleştirilir. Daha sonra prepisyum eski konumuna getirilir. Bu işlemi 

kolaylaştırmak için öncesinde dorsal slit uygulanabilir. Prepisyumu 

Gomco çanıyla sıkıştıracak ikinci aparat yerleştirilir. Prepisyumu 

sabitlemek için çanın üzerine bir germe çubuğu vidalanır. Prepisyum cihaz 

üzerinden eksize edilir. Sonrasında çan ve diğer aparatlar çıkarılır. Temel 

avantajı glans ve frenulumun korunmasıdır. (Amir 2000) 

Plastibell Klemp 

Dorsalinde oluk bulunan plastik bir çan, glans ve prepisyum arasına 

yerleştirilir. Bunun için genellikle dorsal slit uygulamak gerekir. 

Prepisyum hafifçe öne çekilir ve askı ile prepisyum derisi, Plastibell 

oluğunun üzerine denk gelecek şekilde bağlanır. Sütürün distalindeki doku 

nekroza gider ve 5-10 gün içinde doku ve Plastibell birlikte düşer. Eğer 

prepisyum 3 hafta içinde düşmez ise Plastibell kesilerek çıkarılır. Uygun 

olmayan çan ebatı ve dikişin yeterince sıkı olmaması durumunda glans 

nekrozu ve prepisyumun düşmemesi, tekniğin iki ana komplikasyonudur.  

Başlıca avantajı ise düşük kanama riski ve düşük enfeksiyon oranıdır.  

Plastibell uygulanan prospektif bir çalışmada, üç ayın altındaki çocuklarda 

Plastibell, ortalama 8.7 günde düşerken, beş yaş üzeri çocuklarda 16.8 

günde düştüğü saptanmıştır. Bu nedenle yazarlar özellikle 1 yaş altı 

çocuklarda Plastibell kullanımını önermektedir (Samad 2010). 

Shang Ring 

Prepisyumu iki eş merkezli halka arasında sıkıştırarak çalışan bir Çin 

buluşudur. HIV yayılmasını engelleme ve toplu sünnetler için tek 

kullanımlık cihazdır. Öğrenilmesi kolay ve özel bir beceri gerektirmez. 

Glans amputasyon riski fazladır. 

Tara Klemp 

Plastibelle benzeyen ancak prepisyumu çan içindeki bir oluğa sütür ile 

bağlamak yerine, iki plastik kol ile sıkıştıran bir Malezya icadıdır. Avantaj 

ve dezavantajları Plastibell ile benzerdir. 

Smart Klemp 

Çalışma sistemi Tara Klemp ile aynıdır. Tara Klemp, tek parçadır ve 

kilitleme kolları üsttedir.  Smart Klemp’te kilitleme kolları yanlarda ve bir 

iç boru ve bir dış kilitleme bölümü olmak üzere iki parçadır. Kelepçe 

yerine yerleştirildiğinde, prepisyum taban plakası kılavuz olarak 
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kullanılarak çıkarılır. Glans ve frenulum böylece korunur (Abdulwahab 

2013). 

PrePex 

Bir yerleştirme halkası, bir iç halka ve bir elastik halkadan oluşur. İç 

halkanın üzerinde, elastik halkanın yerleştirilmesi için bir oyuk vardır. 

Cihaz prepisyumu iç halka ile elastik halka arasında sıkıştırır. PrePex 

yerleştirildikten yaklaşık bir hafta sonra çıkartılır ve prepisyum kanama 

olmadan kesilir. Uygulama sırasında aneztezi gerektirmez. HIV 

enfeksiyonunun önlenmesinde, yetişkin toplu sünnetlerinde güvenli ve 

etkili olduğu bildirilmiştir (Bitega 2011). 

Alis Klemp 

Alis klemp büyüklüğü hastanın penisinin çapına göre farklılık gösteren 

prepisyumu sıkıştırılmasını sağlayan plastik bir klemptir. Cihaz glans 

üzerine yerleştirilir ve prepisyum cihazın üzerine çekilir. Kesilecek 

mukozal ve cilt uzunlukları ayarlandıktan sonra, klemp sıkılır. Deri ve 

mukoza klempin distal bölümünden eksize edilir. Klemp postoperatif 4. 

günde çıkarılır (Tuncer 2017). 

Cihazların genel avantajları ve dezavantajları 

Cerrahi yöntemlere göre uygulama basit ve hızlı, kanama riski daha 

düşüktür. Buna karşın cihaz yaklaşık 1 hafta takılı kalır. Cihazın 

çıkarılması için ikinci bir muayene gerekir ve bu işlem ağrılı olabilir. Cihaz 

takılıyken prepisyum nekroza gider, bu durum kötü bir kokuya ve anaerob 

bakteri sayısında artışa neden olabilir. Bu nedenle tetanoz profilaksisi 

gerekir. Cihaz takıldıktan sonraki günlerde yerinden erken çıkarsa, 6- 12 

saat içinde cerrahi işlem yapılmalıdır (WHO 2018). 

Literatürde Sünnet Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

Sleeve vs. Giyotin 

Çelikkaya ve ark. (2018) yaptıkları çalışmada 75 Sleeve ve 73 Giyotin 

tekniği karşılaştırmasında Wang Baker yüzleri ağrı skalası, ağrı, kanama, 

glans abrazyonu, renk değişikliği ve enfeksiyon açısından anlamlı fark 

bulunamamıştır. 

Sleeve vs. Dorsal slit 

Karakoyunlu ve ark. (2015) frenüler arteri koruyan sleeve tekniğinde 

dorsal slit tekniğine göre daha az kanama, elektrokoter kullanımında 

azalma ve daha az iskemi bildirmiştir. Bu nedenle, sleeve uygulanan 

hastalarda dorsal slite göre ağrı skorlarında azalma ve analjezik ihtiyacının 

azaldığı saptanmıştır. 

Sleeve vs. Konvansiyonel yöntem vs. Shang Ring vs. Sütür aparatı  
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Jiagui ve ark. (2019) yaşları 65-82 arasında olan 132 olguluk serilerinde 

konvansiyonel sünnet, Sleeve tekniği, Shang Ring ve sütür aparatını 

karşılaştırmışlardır. Erişkin hasta grubunda Shang Ring kullanıldığında 

operasyon ve kanama süresi daha az olmasına rağmen, ağrı ve yara 

iyileşme süresinin daha uzun olduğunu saptamıştır. Yetişkinlerde Shang 

Ring ile yapılan sünnetin 21 günde iyileştiği belirtilmiştir. 

Dorsal slit vs.Shang Ring 

Jun‑Hao ve ark. (2016) prospektif serilerinde 408 Shang Ring ile 94 

Dorsal slit olgusunu karşılaştırmışlardır. Üç vakada işlem sonrası ilk 7 

günde penil ereksiyon nedeniyle Shang Ringin dış halkası yerinden çıktığı 

bildirilmiştir. Shang Ring prosedüründe ödem daha yüksek oranda 

saptanmış olup, postoperatif 4. haftada yaklaşık %10 olguda ödem devam 

etmiştir. Buna yönelik yapılan değerlendirmede Shang Ring grubunda 

lenfatik damarların Dorsal slit’e göre daha geç iyileşmesi, korona ve iç 

halka arasında oluşan boşluğun enfeksiyon riskini arttırması ve 

enfeksiyona bağlı ödem süresinin uzaması, penis ereksiyonunun ödemi 

arttırması risk faktörleri olarak tanımlanmıştır. 

Koter kullanımına ilişkin literatür değerlendirmesi 

Sünnet işleminde elektrokoterler kanama kontrolünü sağlamak 

amacıyla kullanılan enerji kaynaklarıdır. Özellikle bipolar koter, penil 

cerrahide hemostaz için güvenli bir şekilde kullanılmaktadır (Harty NJ 

2013). Monopolar elektrokoter kullanılan sünnetlerde, elektrik akımı 

doğrudan penisten geçer ve prepisyum klemplendikten sonra elektrokoter 

ile kesilirse, koter ve klemp arasındaki temas nedeniyle total fallik kayba 

neden olabilir. Uzun ve ark. (2012) sünnet sırasında uygulanan monopolar 

koterin, postoperatif dönemde penil gangrene neden olduğunu rapor 

etmiştir. Ancak bu olguda uygulanan akım miktarının şiddeti, kullanılan 

cihazın özelliklerinden bahsedilmemiştir. Bu yüzden sünnet sırasında 

monopolar koter kullanımından kaçınılmalıdır.  

Tuncer ve ark. (Tuncer, Bozkurt 2017) yaptıkları hayvan deneyinde 

bistüri, monopolar, bipolar, termokoter kesilerini incelemiş, termokoterin 

bistüriye eşdeğer doku hasarı oluşturduğunu saptamıştır. Doku hasar 

derinliği bistüri < termokoter < monopolar koter < bipolar koter idi. 

Termokoter grubunda bipolar koter grubuna göre hasar anlamlı derecede 

daha az saptandı. Travma, yaralanma derinliği, epitelizasyon granülasyon 

dokusu oluşumu ve kollajen birikimi açısından termokoterin bistüri ile eş 

değer olduğu saptanmıştır. Karaman ve ark. (2004) hemofili hastalarında 

termokoterin güvenle kullanılabileceğini bildirmiştir.  

Termokoter vs Alis klemp vs Konvansiyonel yöntem 

Tuncer ve ark. (2017) 833 cerrahi sünnet, 1011 termokoter, 218 plastik 

klemp uygulamasını karşılaştırdığı çalışmada klemp tekniğinde 
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komplikasyon oranını %3,21 bildirdi. En sık görülen komplikasyonlar 

gömük penis ve yetersiz eksizyon (%1,83) olarak saptandı. Şenel ve ark. 

(2011) komplikasyon oranı %2,47 idi.  

Alis klemp tekniğinde hasta, klempi 4 gün boyunca penisinde taşır. 

Cerrahi tekniklere göre peniste daha fazla ödem görülür. Klemp 

çıkartılırken hasta ikinci bir işlem korkusu yaşayabilir. Emilebilir sütür 

kullanımı nedeniyle cerrahi tekniklerde ikinci bir travma yoktur. İyileşme 

süresi ile ilgili olarak, cerrahi sünnetler genellikle 3-10 gün içinde tam 

iyileşme gösterirken, klemplerin düşmesi yaklaşık 10 gün sürer. Şenel ve 

ark. (2012) serilerinde, erişkinlerde klemp tekniği ile ortalama 25 günde 

yara iyileşmesi gözlenmiştir. 

Termokoter vs. Konvansiyonel yöntem 

Saraçoğlu ve ark. (2014) termokoter ile konvansiyonel yöntemleri 

karşılaştırmış ve termokoter ile yapılan sünnetlerde, daha kısa operasyon 

süresi ve daha az kanama olduğunu bildirmiştir. Klemp ve termokoter 

tekniklerinde ise sünnet sırasında kanama azdır. Cihaz tecrübesiz kişilerce 

yüksek sıcaklıklarda kullanıldığında cildin fazla yanmasına bağlı sekonder 

fimozis ortaya çıkabilir. 

 Arslan ve ark. (2013) 5871 vakalık serilerinde termokoter kullanmış ve 

3420 çocukta sütür kullanmadan işlemi tamamlamıştır. Termokoter 

kullanılarak yapılan sünnetin en büyük avantajı kanamanın minimuma 

inmesidir. Diğer avantajı ise özellikle küçük çocuklarda, eksizyondan 

sonra deri ve mukozanın, sütur gerektirmeden birbirine yapışmasıdır. 

Gomco vs Mogen  

Chan ve ark. (2018) 979 Gomco, 718 Mogen klemp uygulanan 

yenidoğan sünneti olgusunu karşılaştırmıştır.  İki grup arasında 

komplikasyon oranları benzer saptanmıştır. Komplikasyon ve revizyon 

oranları preterm ve term bebeklerde benzer bulunmuştur. Mogen grubunda 

doğum haftası ve doğum ağırlığı anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 

Bunun sebebi yenidoğan sünnetinde glans penis ile Gomco çanı arasında 

boyut uyumsuzluğu halinde Mogen klemp’in başarıyla kullanılabilmesidir. 

Sinkey ve ark. (2015) 137’şer hastalık Gomco ve Mogen klemp olgusu 

karşılaştırmasında Mogen klemp grubunda daha düşük kortizol seviyesi ve 

kortizol artışı gözlemiştir. 

Gomco vs Mogen vs Plastibell 

Bowa ve ark. (2015) 640 olguluk serilerinde Mogen, Gomco ve 

Plastibell yöntemlerini karşılaştırmıştır. Mogen klempin avantajı tek bir 

boyutun tüm hastalar için kullanılabilir olmasıdır. Cihaz yalnızca bir 

parçadan oluşur (birbirine çok uygun birkaç parça içeren Gomco 

kelepçesine karşı); ve sterilize edilerek yeniden kullanım maliyeti 
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azaltılabilinir. Çalışılan üç teknik karşılaştırılabilir güvenlik profillerine 

sahip ve komplikasyon oranları birbirine benzer bulunmuştur. 

Gomco ve Plastibell cihazlarının karşılaştırıldığı 350 yenidoğan olguda 

enfeksiyon insidansı Gomco klemp’te Plastibell’e göre daha yüksek (%2) 

ve komplikasyon oranı daha düşük (%1,3) bulundu. Adezyon oranı Gomco 

klemp’te %20, Plastibell’de %6,6 gözlendi (Machmouchi 2007). 

Plastibell vs Mogen 

Plank ve ark. (2013) 300 olguluk serilerinde Mogen grubunda yetersiz 

deri eksizyonu ve cilt adezyonlarının daha fazla olduğu bildirildi. Bu 

çalışma Mogen klemp ve Plastibell'i karşılaştıran ilk sınırlı randomize 

çalışmadır. 

Samad ve ark. (2010) prospektif çalışmalarında, üç ayın altındaki 

çocuklarda Plastibell ortalama 8.7 günde düşerken, beş yaş üzeri 

çocuklarda 16.8 günde düştüğünü saptamıştır. Bu nedenle yazarlar 

özellikle 1 yaş altı çocuklarda Plastibell kullanımını ön plana 

çıkarmaktadırlar. 

Plastibell’in potansiyel komplikasyonları arasında, idrar retansiyonu, 

mesane rüptürü ve glans nekrozu bulunur (Bode 2010, Cairns 2007). 

Plastibell hasta uyumunun iyi olmadığı koşullarda veya acil tıbbi 

hizmetlere erişimin yetersiz olduğu alanlarda kullanım için iyi bir seçim 

olmayabilir (Plank 2013). Nagdeve ve ark. (2013) Plastibell ve 

konvansiyonel yöntemle yapılan sünnetleri karşılaştırdıkları 198 olguluk 

serilerinde konvansiyonel yöntemde, analjezi gereksiniminin ve glans 

ödeminin daha az olduğunu saptamıştır. Plastibell uygulananlarda 

operasyon süresi daha kısa sürmüş ve kozmetik açıdan aile memnuniyeti 

daha fazla olmuştur. 

Sonuç 

Sünnet sırasında koter kullanımında termokoter yöntemi diğer 

yöntemlere göre daha ön plana çıkmaktadır. Doku hasar düzeyinin bistüri 

ile eş olması, gerektiğinde sütür kullanılmadan uygulanabilmesi, kolay 

öğrenme süreci, daha az kanama olması ve kısa cerrahi süresi en önemli 

avantajlarıdır. Klemp yöntemlerinde Mogen klempin preterm bebeklerde 

bile güvenle uygulanabilmesi ve farklı penis boylarında tek bir klempin 

uygulanabilmesi avantajlarıdır. Literatürde pek çok yöntem 

tanımlanmasına karşın hala altın standart yöntem tanımlanmamıştır. 

Randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.   
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OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA HEKİMLİK UYGULAMALARI 

 

Yusuf Adnan GÜÇLÜ* 

 

Giriş 

Afetin (olağandışı durum) birçok tanımı yapılmaktadır. Bunlardan en çok 

kullanılanı ve açık olanı şu tanımdır; toplumun olağan yaşam düzenini 

bozan, onun yanıt verme ve uyum sağlama kapasitesini aşarak, dış yardıma 

gereksinimi doğuran, büyük miktarlarda can ve mal kaybı ile sonuçlanan 

ekolojik olaylara afet denir. 

Bu tanım beş öğeye sahiptir (Akdur, 2001, 2005): 

1. Herhangi bir nedenle, çevre dengesi bozulur, 

2. Bu bozukluk, olağan yaşamı ortadan kaldırır, 

3. Bu olağandışılık, büyük can ve mal kayıplarına neden olur, 

4. Sonuçlar, yerel toplumun yanıt verme ve uyum kapasitesini aşar, 

5. Dış yardıma gereksinim duyulur. 

Nerede, ne zaman, hangi büyüklükte, nasıl ve ne türde meydana geleceği 

bilinemeyen afetler, var oldukları ilk günden bu yana insan topluluklarının 

can ve mal güvenliğine yönelmiş en büyük tehlikedir. Afetler pek çok 

ülkede tamiri çok güç kayıplara ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

ekonomik gelişme sürecinin yıllarca sürebilen kesintilere uğramasına 

neden olmaktadır (Press & Hamilton, 1999:1927). 

Bir diğer önemli noktada, günümüzde meydana gelen afetlere insan 

kaynaklı olanlarının da eklenmesidir. Örneğin çeşitli nedenlerle meydana 

gelen yangınlar, nükleer patlamalar, küresel ısınma da gerçekte birer afet 

kabul edilebilir ve sonuçlarıyla insan hayatını olumsuz etkilemektedir. 

İlerisi için bu konularda önlemler alınmaz ise, ciddi sonuçlar doğacak ve 

sonuçlarıyla diğer afetlerden farklı olarak milyonları hatta milyarları 

etkileyecektir(Erkal & Değerliyurt, 2009:147-164). 

Günümüzde afetler sonucunda ortaya çıkan zararların, insan hayatı, sosyo-

ekonomik yapı ve çevre açısından çok büyük boyutlarda olabildiği 

ortadadır. Bu noktada ortaya çıkan ‘Afet Yönetimi’ kavramı, her türlü 

tehlikeye karşı hazırlıklı olma, önleme ve zarar azaltma, müdahale etme ve 

iyileştirme amacıyla mevcut kaynakları organize eden, analiz, planlama, 

                                                      
* Sağlık Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 
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karar alma ve değerlendirme süreçlerinin tümünü kapsar. Bu nedenle, afet 

ve/veya risk yönetimi çalışmaları bir bütündür (Akdur, 2001:1-62; Almato 

et al., 1996:26; Gökçe & Tetik, 2012:45). 

Afet türleri: 

Afetler; doğal ve yapay afetler olmak üzere iki başlık altında 

toplanabilmektedir (Akdur, 2005:197-204; Çevre Sağlığı; Olağanüstü 

durumlarda çevre sağlığı hizmetleri, 2011:1-64).   

Doğal afet; 

Can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır. Afetin ilk özelliği doğal 

olması, ikincisi can ve mal kaybına neden olması bir diğeri çok kısa 

zamanda meydana gelmesi ve son olarak da başladıktan sonra insanlar 

tarafından engellenememesidir. Bazı afetlerin yeryüzünün hangi 

bölgelerinde daha çok görüldüğü bilinmektedir. Örneğin deprem, heyelan, 

çığ, sel, şiddetli soğuk ve bazı afetlerin sonuçları depremde olduğu gibi 

doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Fakat kuraklıkta olduğu gibi bazı doğal 

afetlerin sonuçları ise uzun bir zaman sonra ve dolaylı olarak görülür.   

İnsanın neden olduğu afetler; 

İnsanın neden olduğu afetler arasında savaşlar, terör olayları ve 

laboratuvarlarda üretilen çok özel koşullarda saklanan biyolojik savaş 

ajanları ile salgın hastalıklar çıkarılması sayılabilir.  

Afetin evreleri (Akdur, 2001:1-62, Akdur, 2005:197-204): 

 Sessiz evre 

 Alarm evresi 

 İzolasyon evresi     

 Dış yardım evresi 

 Rehabilitasyon evresi. 

Afet yönetimi: 

 Risk yönetimi (Proaktif / Önleyici hizmetler): Sessiz dönemde; 

hasar nedenlerini yok ederek tetikleyicinin verebileceği zararları önleme 

/azaltma çalışmalarında hedef; afet/hasar/risk nedenlerini dolayısı ile de 

afetleri yok etmektir -KORUMADIR. 

 Kriz yönetimi (Reaktif /onarıcı hizmetler): Tetikleyicinin verdiği 

hasarları onarma / yaraları sarma  / ölüm ve sakatlıkları azaltma 

çalışmalarıdır. Kriz yönetiminde hedef ikincil kayıpları en aza indirmektir 

–TEDAVİDİR (Akdur, 2001:1-62, Akdur 2005:197-204). 
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 Olağan üstü durum ortaya çıktıktan sonra bir taraftan acil tıbbi 

yardım yapılırken diğer taraftan hayatta kalanlar felaket bölgesinde veya 

bu bölge dışında geçici yerleşim yerlerinde yaşamını sürdürmeye devam 

etmektedir (Almato et al., 1996:26; Batı et al., 2002:56).  

Mevcut kriz yönetiminin genel sorunları;  

Ulaşım hizmetlerinde yaşanan sorunlar;  

altyapı sorunları;  

kurtarma ve tahliye sorunları;  

emniyet ve asayiş sorunları;  

insani yardım malzemelerinin kabulü, kaydı, depolanması ve dağıtımı ile 

ilgili lojistik sistemin kurulmasında yaşanan sorunlar,  

mühendislik açısından yaşanan sorunlar,  

 geçici barınma sorunları (Erkal & Değerliyurt, 2009:147-164; Esen, 

2000:29-53; Gökçe & Tetik, 2012:45). 

Tıbbı Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Yardımların Organizasyonu: 

Öncelikler saptanmalıdır:  

a. Eldeki kaynaklar ve etkinlikleri değerlendirilmelidir, 

b. Eldeki kaynakların önceliklere göre hızlı ve etkin kullanımı amacı ile 

planlama yapılmalıdır, 

c. Uygulamaya ancak iyi bir planlamadan sonra geçilmelidir, 

d. Her uygulama, yapılacak değerlendirmelerle yeniden ele alınmalıdır. 

Olağanüstü Durumlarda Gerekli İlaç ve Malzemenin Belirlenmesi 

gereklidir.  

Erken dönem gereksinimleri öncelikle, yerel kaynaklardan, yakın 

bölgelerdeki kuruluşlardan sağlanmalıdır. İyi bir bölgesel koordinasyon ile 

yerel kaynakların etkin kullanımı olasıdır. 

 Diğer ülkelerden gönderilecek yardımların ana dağıtım merkezine 

ulaşması en az 24 saati bulacaktır. Ardından, boşaltma, yeniden düzenleme 

ve dağıtım organizasyonu ile yardımların hedefine ulaşması zaman 

alacaktır. 

 Her türlü olağanüstü durumum erken döneminde, ülkenin kendi 

olanakları ve yerel kaynaklarını kullanması ile, ulaşım, gönderilecek 

yardımın niteliği, dağıtımdaki organizasyon aksaklıkları ve insan gücü 

kayıpları gibi olumsuzluklar engellenmiş olur. 
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 Yerel kaynaklardan sağlanacak malzemenin dağıtımı kadar, bu 

malzemeyi kullanacak sağlık personeli ve bunların organizasyonu da 

önemlidir. 

 Sağlık hizmetlerinin, bölgesel bir merkezden (ör.; bölgedeki devlet 

hastanesi) başlayarak en uç noktaya dek yaygınlaştırılması veya bölgedeki 

kuruluşların organizasyonlarının gözden geçirilerek yeniden 

düzenlenmesi, yardımlar ve sağlık personelinin dağıtımını kolaylaştırdığı 

gibi, 

a. bölgede yaşayan insanların hizmetlere ulaşabilirliğini kolaylaştıracak, 

b. basit sağlık sorunlarının uç birimlerde çözümlenmesi ile, merkezdeki 

yığılmaları önlemiş olacaktır. 

Uluslararası Yardım 

Erken dönemde gereksinimler ve öncelikler belirlendikten sonra yapılacak 

uluslararası yardım istekleri, daha etkili ve daha yararlı olacaktır. 

Yararlanımını daha da arttırmak için   

 Uluslararası iletişimler, tek bir resmi kanaldan yapılmalıdır.  

 Gereksinimleri karşılayacak miktarda istek yapılmalıdır. 

 İstek yapılırken, öncelikler, istenen ilaç veya bir yıldan az süresi 

olan malzemenin miktarı ve jenerik ismi açık olarak belirtilmelidir.  

 İstekler, öncelikler ve gereksinimleri en ucuz karşılayacak şekilde 

yapılmalıdır. 

 Gerekli soğuk zincir organizasyonu sağlanmadan aşı gibi 

bozulabilecek malzeme isteği yapılmamalıdır. 

 Aynı listelerin farklı ülke veya kuruluşlara gönderilmesinin 

duplikasyonlara yol açabileceği unutulmamalıdır (Almato et al., 1996; Batı 

et al., 2002). 

Çevre Sağlığı Yönetimi: 

Afetlerde fizik ve sosyal çevrede çevre dengesi bozulur. Yoğun nüfus 

hareketleri olur. Hasar gören çevre altyapısı sonucu sağlık hizmetleri 

kesintiye uğrar. Çevre kirlenmesi sonucu toplum yaşamı olumsuz etkilenir. 

Epidemiler görülebilir. 

Felaket Öncesi Önlemler   

Felaket öncesi çevre sağlığı önlemlerinin temel amacı, felaket 

gerçekleştikten sonra etkilenen alanlarda çevre sağlığı tehlikelerini ortadan 

kaldırmak veya azaltmaktır (Almato et al., 1996:26; Batı et al., 2002:56). 
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Felaketlere hazırlık planları yapılmalı. 5-10 yılda bir tartışılarak 

yenilenmeli.         

İyi hazırlanmış basit ve açık olarak yazılmış; felaket gerçekleştiğinde var 

olan yerel kaynakları kullanarak kimin, ne zaman, hangi işlevi yerine 

getireceğini tanımlayan, bir plan yapılmalıdır (Çevre Sağlığı; Olağanüstü 

durumlarda çevre sağlığı hizmetleri, 2011:1-64). 

Felaketlerin çevre sağlığı açısından verdikleri zararlar;   

Binaların, su, elektrik, gaz, kanalizasyon sistemlerinin zarar görmesi, 

biyolojik ve kimyasal kontaminasyon, su ve gıda 

kontaminasyonu(özellikle sel felaketlerinde), su, toprak ve hava kirliliği, 

vektör üreme alanlarının çoğalması, ulaşım ve iletişim kesintisi ve nüfus 

hareketleridir (göç). 

Çevre sağlığı koşulları ve hizmetleri kadar, kişisel hijyen ve ev sanitasyonu 

standartlarının da azalması felaketlerin en bilinen etkilerindendir. Özellikle 

uygun giyinme, sabun, deterjan, basit temizlik ve yıkama araçlarının 

yoksunluğu alışılmış kişisel hijyen koşullarını sağlamada güçlük oluşturur 

ve sonuç olarak ishalli hastalıklar, tifüs gibi vektörle bulaşan hastalıklar ve 

uyuz gibi felaket öncesi dönemde önlenebilen hastalıklar artar. 

Etkin Çevre Sağlığı Yönetimi İçin Gerekli Faktörler 

 Yeteri kadar barınak, 

 Yeterli miktarda ve kolay elde edilebilir nitelikte su, 

 Atıklarının zararsız hale getirilmesi, 

 Gıda stoklarının kontaminasyona karşı korunması, 

 Bireylerin vektör kaynaklı hastalıklara karşı, vektör kontrolü 

yöntemleri ve kemoprofilaksi yoluyla korunması (Almato et al., 1996:26; 

Batı et al., 2002:56; Çevre Sağlığı; Olağanüstü durumlarda çevre sağlığı 

hizmetleri, 2011:1-64). 

Bulaşıcı hastalıklara yaklaşım: 

Olağanüstü durumlar sonrasında ortaya çıkan sorunlardan birisi de bulaşıcı 

hastalık riskidir. Genellikle doğal kaynaklı olağanüstü durumlarda bulaşıcı 

hastalık riski hastalığın endemik düzeyiyle orantılıdır. Daha önce bölgede 

bulunmayan bir enfeksiyon etkenine bağlı hastalık riski hemen hemen 

yoktur. 

Çevrede oluşan ekolojik değişiklikler bulaşıcı hastalık riskini arttırır veya 

azaltabilir. Bu durumdan özellikle vektör ve su kaynaklı hastalıklar önemli 

derecede etkilenir. 
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Felaket bölgesinden göç, hastalıkların başka bölgelere taşınmasına yol 

açabilir. 

Kalabalık koşullarda yaşanması ile, temas ve hava yolu ile bulaşan 

hastalıklar daha sık görülür ve hızlı yayılırlar. 

Alt yapının zarar görmesi özellikle su ve besin kaynaklı hastalıkların 

riskini arttırır. 

Aşılama, çevre sağlığı hizmetleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerindeki 

duraklama da bulaşıcı hastalık riskini arttıran önemli etmenlerdendir. 

Bulaş yoluna yönelik önlemler, sağlıklı çevre koşulları, kişisel temizlik, 

vektör kontrolü, dezenfeksiyon/sterilizasyon, nüfus hareketinin ve 

yoğunluğunun azaltılmasını kapsamalıdır. 

Sağlam kişilere yönelik ise; aşılama, kemoprofilaksi, kişisel korunma ve 

yeterli dengeli beslenme gibi önlemler alınmalıdır. 

En sık görülen ve sıklıkla ölüme yol açan hastalıklar; diyareli hastalıklar 

(kolera ve basilli dizanteri dahil), kızamık, akut alt solunum yolu 

enfeksiyonları ve sıtmadır. 

Sıtma; endemik bölgede önemli salgınlar oluşturur. Kontrol programı 

aşağıdaki dört yöntemi içermelidir; 

 Sivrisinek üreme yerlerinin azalması, 

 İnsektisid uygulanarak erişkin vektör kontrolü 

 Kişisel korunma önlemlerinin (Ör: cibinlik) alınması, 

 Kemoterapi ile hasta tedavisi (Uçku, 2001:651-656). 

Kamp koşullarında çevre sağlığı hizmetleri: 

Felaket sonrası dönemde, evleri zarar gören insanların sağlıklı ve güvenli 

koşullarda barınmalarının sağlanması, daha sonraki dönemlerde 

çıkabilecek sorunların önlenmesi ve özellikle de hastalık ve ölümlerin 

azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır.  

Bu nedenle kamp koşullarında yapılacak işlemlerin ve alınacak önlemlerin 

bilinmesi gerekir (Aygün, 2010:194).  

Günlük su tüketimi şöyle olmalıdır; 

 Alan hastanesinde, 40-60 lt/kişi, 

 Toplu beslenme merkezlerinde 20-30 lt/kişi, 

 Geçici barınma yerleri ve kamplarda 15-20 litre/kişi, 

 Yıkanma tesislerinde, 35 lt/kişi olmalıdır. 
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Su dezenfeksiyonu kuralları;   

 Günlük serbest klor düzeyi 0,7-1 mg/lt olmalı, 

 Boruların dezenfeksiyonu için, 50 mg/lt, 24 saat sürekli veya 100 

mg/lt saat 

 Kuyu ve kaynakların dezenfeksiyonu için 50-100 mg/lt, 12 saat 

klor kullanılmalı. 

Dezenfekte edilen sudaki yüksek klor düzeyinin giderilmesi için  

0, 88 gr sodyum tiyosülfat/1000 mg klor  

Suyu korumak için, su kaynagı ile kirlilik kaynağı arasında en azından 30 

mt olmalı. Kuyular su tablası, hela çukuru ve lağımların 1,5 - 3 mt üstünde 

tutularak korunabilirler.  

Kamp Tuvaletleri, Yüzeysel çukurlar şöyle olmalı: 

90-150 cm derinlik, 30 cm genişlik (veya olabildiğince dar kazılabilir), 3-

3,5 mt uzunluk/ 100 kişi. 

Çöp Depolanması  

Çöp depolamak için hazırlanacak çukurlar:  

2 m derinlik, 1,5 m genişlik, 1 mt uzunluk / 2 kişi olmalı.  

Çukurlar, 40 cm kalınlığında sıkıştırılmış toprakla örtülmelidir. Bu 

boyutlardaki çukurlar bir haftada dolabilir. Çukurdaki çöplerin 

dekompozisyonu için gerekli süre 4-6 haftadır (Akdur, 2015:46).  

Olağanüstü Durumlarda Beslenme 

Beslenme olağan dışı koşullarda hemen el atılması gereken alanlardan 

birisidir. Sanılanın aksine, çok özel durumlar hariç (büyük kuraklıklar, 

savaş ve ani mülteci akımları gibi) insanların aç kalmaları için hiç bir neden 

yoktur. Genelde bizim gibi ülkelerin böyle bir sorunu olmayacağı gibi dış 

yardımlar da 24-48 saat içinde bölgeye ulaşmaya başlar. İlk şok geçtikten 

sonraki dönemde risk gurupları iyi belirlenmeli (çocuk, yaşlı, gebe gibi) ve 

gıdalar günlük gereksinimleri hesaplanarak ailelere verilmelidir.  

Beslenme ilkeleri normal zamanlarda olduğu gibidir ancak, eksikliği 

olumsuz koşullarda özellikle risk gruplarının hemen etkileneceği göz 

önüne alınarak iyi bir örgütlenme ve dağıtım planı yapılmalıdır. Gereksiz 

ve kültürel alışkanlıklara uymayan yiyeceklerin gelmesi engellenmelidir 

(Almato et al., 1996:26).  

Olağanüstü Durumların Psikolojik Etkileri 

Olağanüstü durumlarda ve sonrasında en çok ihmal edilen sorunlardan biri, 

felakete uğrayanların ve yakınlarını kaybedenlerin ruh sağlığı sorunlarıdır. 
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Belki ilk bakışta haftalar, aylar sonra günlük yaşam normale dönmüş gibi 

gözükebilir; ancak özellikle uzun dönemde etkili olan ruh sağlığı 

sorunlarını çözmek anlayış, sabır, emek ve zaman işidir. Bireylerin 

geçirdikleri şokların yakın ve uzak etkileri dışında, olağanüstü durumların 

neden olduğu sosyoekonomik sorunları ve bunların ruh sağlığına olan 

etkilerini unutmamak gerekir.  

Ruh sağlığını olumsuz etkileyen durumlar: 

İşsizlik, evsizlik, çevrenin yok olması, yönetim boşluğudur. 

Bir olağanüstü durum sonrasında oluşan psikolojik yanıt üç ana unsura 

bağlıdır; 

 Olağanüstü durum özellikleri (Şiddeti, sıklığı, aniden oluşu, tipi). 

 Toplumun özellikleri (hazırlıklı olup olmaması, sosyal 

dayanışmanın bulunması, daha önceki deneyimler, önderlerin varlığı). 

 Bireyin özellikleri (Yaş, medeni durum, öğrenim durumu, kişilik 

yapısı, fiziksel durum, sosyal destek, kaybın boyutu). 

Stres; 

Stres olağanüstü durumlarda normal bir tepkidir. Stres bazen olumlu işlev 

görüp kişiyi aktive eder. Aktivasyon, kurtarma işlemleri ve sosyal 

dayanışma için gereklidir.  

Göğüs ağrıları, bulantı, kusma, ishal, ağrılar, kardiyo-vasküler yakınmalar, 

dil kuruması gibi fiziksel; suçluluk hissi, korkular, kızgınlık duygusu, 

saplantılar, apati, depresyon gibi duygusal ve sigara, tütün, alkol kullanımı, 

aşırı ilaç kullanımı, hiperaktivite, antisosyal davranışlar gibi sosyal 

belirtileri olabilir. İnsanca olan bu tepkiler, sağlık personeli için de 

geçerlidir! Önemli olan tanı koymaktır! (B. Yılmaz & Sahin, 2007:119). 

Psikiyatristlere, afetzedelerin üzerinde afetlerin etkilerini azaltmada 

önemli rol düştüğü halde yeterli derecede bu konuya dahil 

edilememişlerdir (Bryce, 2001:63; Holmes, 2004:541-558).  

Halk sağlığı hizmetleri: 

Çevre sağlığı hizmetleri iki yönlüdür; 

 Çevreye yönelik koruyucu hizmetler; (Barındırma, su güvenliği, 

gıda güvenliği, vektör kontrolü, atık kontrolü vb.). 

 Kişiye yönelik koruyucu hizmetler; (aşılar, kemoprofilaksi, sağlık 

eğitimi vb.). 

Afetlerde su sağlanması öncelikli hizmetlerdendir; 
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Afet, su yokluğu, su kıtlığı, su kirliliği sonuçlarını ve bunların yol açtığı 

sağlık sorunlarını ve epidemileri doğurur. 

Tuvalet–banyo-çamaşırhane; 

 10 kişiye bir yıkanma musluğu, 100 kişiye bir banyo, 50 kişiye bir 

duş, yazın duş sayısı 30 kişiye bir olacak şekilde ayarlanmalıdır.  

 Her 10 kişiye bir tuvalet kabini. Açık çukurlu hela için her 50 

kişiye 3 metre çukur gereklidir. 

 Merkezi çamaşırhane ve yeterli çamaşır makinesi bulunmalı. 

Kanalizasyon atıkları; 

 Şebeke zarar gördüyse onarıma gidilmelidir. 

 Sıvı sabun, su, kağıt temizlik maddeleri sağlanmalıdır. 

Var olan yapılar hasarlanmış ise; 

 Açık çukurlu tuvaletler, seyyar tuvaletler kullanılabilir. 

 Atık suların kontrollü uzaklaştırılması sağlanmalıdır. 

 Yeni tuvaletler yapılıp, kanalizasyona bağlanmalıdır.  

Dezenfeksiyon ve klorlama;   

Kaynak-kuyu klorlaması, bireysel/ailesel klorlama, meyve sebze 

klorlaması, serbest klor tayini ve denetimi yapılmalıdır (Almato et al., 

1996:26; Noji, 2005:S29-S33). 

Sonuç 

Afetlere karşı etkin mücadele stratejilerinin geliştirilmesi gerek insan 

yaşamının gerekse toplumsal yaşamın sürekliliği açısından önemlidir. Bu 

stratejilerin geliştirilebilmesi, afet olgusuna öncesi ve sonrasıyla bir bütün 

olarak bakılması ile mümkün olacaktır.  

Afetlere karşı etkin mücadelenin toplumu oluşturan her birey/her kurumun 

katılımıyla birlikte gerçekleştirilebileceği unutulmamalıdır. Çünkü afetten 

tüm toplum etkilenir. 

Afet Yönetimi içerisindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların 

toplam Kalite Yönetimi anlayışı ışığında faaliyetlerini devam ettirmeleri 

sağlanmalıdır (Bryce, 2001:63; Nateghi-A, 2000:205; Noji, 2005:S29-

S33; Sarp, 1999:14-15; A. Yılmaz, 2012:61-81). 

Zarar azaltma çalışmalarının etkinliği toplumların gelişmişlik düzeyleri ile 

doğru orantılıdır. Zira toplumlar geliştikçe insan yaşamına verilen önem 

artmakta, dolayısıyla insan yaşamını tehlikeye atabilecek en yaygın 

olaylardan olan afetlerin önlenmesi ve zararlarının minimize edilmesi 
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çalışmalarına verilen önem ve ayrılan mali kaynakların miktarı artmaktadır 

(Ergünay, 2002:28-56; Pfenniger, Himmelseher, & König, 2004:29; 

Schramm & Hansen, 1991:17). 
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TÜRKİYE’DE ENGELLİLER VE PARALİMPİK OLİMPİYAT 

OYUNLARI 

 

Ali Serdar YÜCEL* & Emsal Çağla AVCU1* & Yüksel SAVUCU*** 

 

GİRİŞ 

Engellilik 

İnsanoğlunun doğumla başlayan gelişim evrelerinde farklı etkenlere 

bağlı olarak sosyal, akademik, ruhsal, sağlık, öz bakım ve dil becerileri 

yönünden daima ve açık bir şekilde yetersizlik ve farklılık görülebilir. Bu 

yetersizlikler ve farklılıklar kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyecek ve 

kısıtlayacak seviyede olması durumunda bir engel veya özür durumu söz 

konusu olmaktadır. Cinsiyet, yaş, kültürel ve sosyal etkenlere bağlı olarak 

bireyden beklenen rollerin kısıtlanması ve ya yerine getirilmesini 

engelleyen dezavantajlı durum engel (özür, handicap) olarak 

adlandırılmaktadır (Demir, 2015: 293). 

Engelliliğin Nedenleri 

Engellilik, gelişimsel, kalıtımsal ve çevresel faktörlere bağlı olarak 

doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrasında oluşabilir. Bu 

dönemlere göre (Demir, 2015: 294, 295); 

Doğum öncesi nedenler; özellikle aile soyunda olan kalıtımsal 

hastalıklar ve bu hastalığı olan akrabalar arası evlilikler başta olmak üzere, 

annenin hamilelik esnasında yetersiz beslenmesi, ateşli ve bulaşıcı hastalık 

geçirmesi, sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanması, yetersiz 

beslenmesi, duygusal durumu, radyasyon ve iyonize röntgen ışınlarına 

maruz kalması ve annenin sık sık hamile kalması ve doğum yapması 

engelliliğe etkendir. 

Doğum sırası nedenler; doğumun sağlık kuruluşunda sağlık alanında 

uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmemesi, bebeğin; ideal doğum 

süresinde önce ve güç doğması, doğum esnasında travmaya maruz kalması, 

                                                      
* (Doç. Dr.); Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ, Türkiye, E-mail: 

alsetu_23@hotmail.com 
** Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Elazığ, Türkiye, E-mail: emsalcagla.avcu@hotmail.com 
*** (Prof. Dr.); Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ, Türkiye, E-mail: 

ysavucu@hotmail.com 



265 

oksijensiz kalması ve düşük doğum ağırlığıyla doğmuş olması engelliğe 

etkendir. 

Doğum sonrası nedenler; bebeğin; yetersiz beslenmesi, ağır ve ateşli bir 

hastalık geçirmesi, gerekli sağlık kontrollerinden geçirilmemesi, aşılarının 

düzenli yaptırılmaması, ev, iş kazaları, ailenin eğitimsizliği, bireylerin 

istismar edilmesi engelliliğe etkendir. 

Engellilerin Sorunları 

Engellilik, insanlık tarihiyle birlikte ortaya çıkan ve günümüzde de 

devam eden bir durumdur. Dünyada, engelli insanlar engelli olmayan 

insanlara göre çok daha fazla sorun yaşamaktadır. Birçok insanın 

zorlanmadan ulaşabildiği başta sağlık hizmetleri olmak üzere eğitim, 

istihdam, bireysel erişim hizmetleri ve sosyal alan gibi daha birçok yerde 

bariyerlerle karşılaşmaları bunu göstermektedir (Genç, 2015: 65) 

Engellilerin karşılaştığı psiko-sosyal sorunlar; (http://tmpk.org.tr, 

18.02.2019) 

 Özbenlik oluşumunda yeterlilik 

 Sosyal iletişim becerilerinde azalma 

 Kişinin ve ailenin durumu kabullenme güçlüğü 

 Engelin çevreyi öğrenmeye ve keşfetmeye engel olması 

 Kullanılan yardımcı cihazın sıklıkla engeli hatırlatması ile diğer 

insanlardan farklılığı hatırlatması 

 Dışlanma, ön yargılar 

 İşsiz kalma 

 Eğitim sorunları 

 Finansal problemler 

 Dışarı çıkıp dolaşmada zoluk 

 Toplumun farklı yaklaşımından dolayı farklı hissetme duygusu 

 Mimari engeller 

 Toplu taşıma araçlarından yararlanamama 

 Uygun olmayan ev modifikasyonları 

 

Engellilik ve Spor 

Sanayileşme ile birlikte toplum hayatında yaşanan köklü değişikliklerle 

son yüzyılda spor insanın kendini ifade etme, gerçekleştirme ve geliştirme 

yollarının önemli bir aracı olarak işlev alanını genişletmiş, toplumun her 

kesimini ilgilendiren bir olgu haline gelmiştir. Bu yapısıyla spor 

kavramının kapsam alanı, farklı cinsiyet, yaş ve performans grupları, 

hastalık ve engel tür ve düzeyleri, yaşama ve çalışma şartlarıyla sosyal ve 

http://tmpk.org.tr/
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psikolojik beklentilere göre tanımlanmış geniş bir yelpazeye yayılmıştır 

(Konar ve Yıldıran, 2012: 208) 

Spor bireyin fizyolojik ve psikolojik gelişimini sağlayan, sosyal ve 

duyusal gelişimini sağlayan, zihinsel ve motorik becerilerini geliştiren 

biyolojik, pedagojik ve sosyal bir olgudur. Ayrıca spor veya herhangi bir 

fiziksel faaliyete katılım bireyin farklı kimlik ve rollerini keşfetmesini 

sağlar, kendini algılayışını değiştirme fırsatı sunar, grup duygusunu uyarır 

ve engelin farkındalığını azaltır. Engelli bireylerde spor uygulamaları 

bireylerin hem günlük yaşam aktivitelerine hem de yaşam kaliteleri 

üzerinde büyük önemi vardır (Yılmaz vd., 20148: 2) 

Engellilik, sağlık bakımından anatomik, fizyolojik, zihinsel veya 

psikolojik nedenlere bağlı olarak oraya çıkan eksiklik, yetersizlik veya 

özür nedeni ile yaşa, cinsiyete, sosyal, mesleki ve kültürel durumlara bağlı 

olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması veya yerine getirilememesi 

halidir. Bundan hareketle spor, engeli olan kişilerin topluma katılımlarının 

ve sosyalleşmelerinin sağlanmasında, yaşam kalitelerinin yükseltilmesinde 

en etkin araçlardan birisidir (https://www.gsb.gov.tr, 08.02.2019).  

Son yıllarda sporun ve fiziksel aktivitenin engelli ve kronik hastalığı 

olan bireylerde sağlığı ve yaşam kalitesini arttırıcı etkisi üzerinde 

durulmaktadır (Goldberg, 1995). Egzersiz ve sporun sağlığa yararlı 

etkilerinden engelli bireyler de engelli olmayan bireyler kadar 

faydalanabilirler (McCann, 1987). 

Engelliler sporu, engellilerin ve engelliliğin tehdidi altında yaşayan 

insanların rekreasyonel faaliyetlerden, yarışma sporuna kadar olan her 

türlü sportif aktiviteleri içine alır. Engelliler sporunun amacı; engellilerin 

topluma kazandırılması ve rehabilitasyonudur Konar ve Pepe, 2003: 162). 

Spor öyle bir olgudur ki engelli, sağlıklı tüm insanları sosyalleştiren, güzel 

kötü tüm yaşam değerlerini bir arada paylaşmayı öğreten, ruhsal yapıya 

sağladığı destek yanında disiplin, rekabet ve arkadaşlık hislerini 

uyandırarak kişinin bağımsızlığını kazanmasında ve benliğinin 

oluşmasında ciddi bir rol oynamaktadır (Ergun, 2011). 

Spor, engellilerin kendilerini gösterebilecekleri ve engellerini 

unutabilecekleri hatta azaltabilecekleri bir araç olarak engellilerin çevre ile 

iletişim kurmaları, paylaşımda bulunmaları ve özgüven sahibi olmaları 

yönünde katkı sağlayabilir ve rehabilite aracılığı ile sosyal bir tedavi halini 

alabilir (Kabasakal, 2007). 

Spor tüm insanlar için sağlıklı ve mutlu bir yaşam için gereklidir. 

Engelli bireyler için bu durum daha da önemlidir. Spor ile birlikte kısıtlı 

bir yaşam süren engelli bireylere yeni bir pencere açılabilmektedir. Spor 

ile engelli bireylerin sağlıklarına olumlu katkı olması ile birlikte, 

dayanışma, öz benliklerinin gelişmesi, toplumla kaynaşmaları, kendilerini 

https://www.gsb.gov.tr/
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ifade edebilmeleri gibi birçok alanda anlamlı bir yaşam yakalama ve 

sürdürme şansı olmaktadır. 

Kısacası spor, engeli olan kişilerin toplum içindeki yerlerini 

almalarında, topluma katılımlarının ve kaynaşmalarının gerçekleşmesinde, 

yaşam kalitelerinin yükseltilmesinde en etkin araçlardan birisidir. 

Sporun psikolojik ve sosyal faydaları; (http://tmpk.org.tr, 18.02.2019)) 

 Yaşam kalitesi yükselir 

 Öz benliği gelişir 

 Sosyal iletişimi, kaynaşmayı ve bütünleşmeyi sağlar 

 Depresyonu azaltır 

 Fiziksel gelişimi ve fiziksel kapasiteyi artırır 

 Yaşamdan zevk alma duygusu gelişir, hayattan beklenti artar 

 Genellikle pozitif düşünceye yönlendirir 

 Arkadaşlık kurma fırsatı tanır 

 İkincil sağlık problemleri ile daha az karşılaşırlar 

 Olumlu kişilik gelişimi sağlar 

 

Fiziksel aktivite ve sporun tıbbi faydaları; (http://tmpk.org.tr, 

18.02.2019)) 

 Kardiyovasküler enduransı artırır 

 Hareket etme kabiliyetini artırır 

 Kas gücü, kemik yoğunluğu  artar ve yaralanma riski azalır 

 Düşme sıklığı azalır 

 Çalışma kapasitesini artırır 

 Fiziksel streslerin üstesinden gelebilme becerisi gelişir 

 Esneklik egzersizleri ve dirençli egzersizler sayesinde günlük 

yaşam aktivitelerinde daha bağımsız olmalarını sağlar  

Engellilerin spor etkinliklerine dahil olmaları ve her türlü toplumsal 

aktivitenin için de bulunması gerekliliği, kısa sürede ilgi ve heyecan odağı 

haline gelen olimpik organizasyonları ortaya çıkarmıştır (Demir, 2015: 

345). Dünyada engelli bireylere yönelik spor etkinliklerinin başlangıcı 

1944 yılına uzanır. 1944 yılında Dr. Ludwig Guttmann, İngiliz 

Hükümetinin talebi ile İngiltere’deki Stoke Mandeville Hastanesinde 

belkemiği zedelenmesi olanlar için bir merkez açmıştır. 2 Dünya savaşında 

yaralanmış paraplejili hastaların rehabilitasyonu için yapılan spor zamanla 

eğlence amaçlı spor olarak sürdürüldü ve oradan da rekabetçi spora 

dönüşmüştür. Böylece engellilerde rehabilitasyon amacıyla başlayan spor 

etkinlikleri ile paralimpik hareketin temelleri atılmıştır 

http://tmpk.org.tr/
http://tmpk.org.tr/
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(http://tmpk.org.tr/tr/TMPK, 25.01.2019; http://tesyev.org/tr/anasayfa, 

17.02.2019; Konar, ve Pepe, 2003: 164). 

 

Türkiye’de Engelliler ve Spor 

Sporun, fiziksel ve psikolojik açıdan bireylere sağladığı pozitif etkilerin 

öneminin anlaşılmasından bu yana, sportif etkinliklerin engelli bireyler 

için de son derece önemli olduğu gerçeği kabul görmeye başlamıştır. 

Ayrıca sporun engelli bireylerin rehabilitasyon ve uyum süreçlerini de 

doğrudan etkilediği bir gerçektir. Spora uygun koşullarda katılım sağlayan 

engelli bireylerin pek çok spor dalında başarılı oldukları görülmektedir. 

Engelli sporculara özel, tüm yarışmalar için fiziksel kapasite ile 

yarışabilirlik düzeyi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya yönelik 

sınıflandırmalar yapılmaktadır. Bu sınıflandırmaların geliştirilmesi 

yıllarca sürmüş, farklı ve aynı tip özrü olan kişilerin, aynı yarışma disiplini 

içinde eşit şartlarda yer almasına imkân verilmiştir. İyi ve zevkli bir 

yarışma için sınıflandırmanın doğru yapılması ön koşuldur. Engellilerde 

sporun en önemli özelliği sporcuların sahip olduğu engele ve fonksiyonel 

düzeylerine göre sınıflandırılmaları ve burada aldıkları puana göre 

yarışmalara katılabilmeleridir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, Onuncu 

Kalkınma Planı (2014-2018), 2014). 

Bir milyardan fazla insanın veya (2010 dünya nüfus tahminlerine göre) 

dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin bir tür engellilik ile yaşadığı 

tahmin edilmektedir (Dünya Engellilik Raporu, 2011: 283). Artan engelli 

nüfusunun engellerini ortadan kaldıracak hizmetler sunulması, 

rehabilitasyonunun sağlanması, eğitim ve sosyal olanaklardan 

yararlanması, engelli bireylerin ve ailelerinin haklarının korunması gibi 

politikalar amacıyla birçok yasal düzenleme yapılmıştır. 1973 tarihli 

Rehabilitasyon Yasası ve 1990 tarihli Engelli Amerikalılar Yasası bu 

konuda önem teşkil etmektedir. 

 Engelli Amerikalılar Yasası, engellilerin ulaşım, barınma, 

istihdam ile ilgili garanti altına almakla birlikte engellilerin diğer Amerika 

halkıyla aynı haklara sahip olduğu konusunda toplumsal farkındalık 

uyandırmaya çalışmakta ve kendilerine eşit muamele yapılması için 

çalışan güçlü, etkili ve düşüncelerini savunan, engellilere özgü yeni bir 

kültür oluşturmaktadır (Zenaida Sarabia ve McBride, 2004’den akt: 

Çakmak, 2003: 53). 

Engelli Amerikalılar Yasası’nın yürürlüğe konma nedeni, engelli 

kişilerin iş alanlarında, devlet ve belediye hizmetlerinde, toplumsal 

yerleşimde, ticari faaliyetlerde ve ulaşımda eşit haklara sahip olmalarını 

sağlamaktır (Chorpening, 2004: 1441-1481’den akt: Çakmak, 2003: 54). 

http://tmpk.org.tr/tr/TMPK
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Çağdaş ülkelerde, özürlü bireylerin toplumlarda her alanda eşit katılım 

imkânına kavuşturulması amacıyla devletlere önemli sorumluluklar 

yüklenmekte ve özürlü bireylerin hakları yasal düzenlemelerle güvence 

altına alınmaktadır. Ülkemizde ise özürlülere yönelik uygulamalar için 

politika belirleme, yasal mevzuatı ve kurumsal yapıyı oluşturma 

faaliyetlerinin 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren yoğunlaştığı 

doğrudan veya dolaylı olarak ilgili pek çok yasal düzenlemeden söz 

edilebilir (Şişman, 2011: 170)  

Şişman (2011) ifade ettiği gibi 1997 yılında Özürlüler İdaresi 

Başkanlığı’nın kurulması, 1999 yılında “Özürlüler Şûrası”nın toplanması 

ve 2005 yılında kısaca “Özürlüler Kanunu” olarak bilinen yasal 

düzenlemenin yapılması özürlülere yönelik politikalardaki yoğunlaşmana 

temel oluşturmuştur (Şişman, 2011: 171). 5378 sayılı Özürlüler Kanunu 

özürlü bireylerin haklarını koruma altına alan özel bir yasal düzenleme 

olarak ülkemizde öne çıkmaktadır (Şişman, 2011: 216) 

Özürlüler Kanunu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen bir madde ile ise Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü “Özürlü bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve 

yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin özürlülerin kullanımına da uygun 

olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler 

geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve 

bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, 

özürlü bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla 

işbirliği yapmakla” görevlendirilmiştir. Böylece özürlülerin bir başka 

açıdan erişim olanaklarına katkı sağlanmıştır. Diğer yandan özürlü 

bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla engelli sporları 

federasyonu kurulmuştur. (Şişman, 2011: 209) Ancak ilgili maddenin (2. 

Madde: Mülga: 2/7/2018-KHK-703/12 md.) 2018 yılında yürürlükten 

kaldırıldığı görülmektedir.  

Türkiye’nin engelli sporu kısa bir geçmişe dayanmaktadır. Buna 

rağmen sosyal ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak ülkemizde engelli 

sporcuların sayısında son yıllarda büyük artış olmuştur. Bu artışta aynı 

zamanda 1990 yılında Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan 

Türkiye Özürlüler Spor Federasyonu (TÖSF) ve 2002 yılında kurulan 

Ulusal Paralimpik Komitesi (TMPK)’nin sistemli çalışmalarının etkisi de 

büyüktür. 

2002 yılında dönemin Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 

Başkanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliği ile yapılan 

engelliler araştırmasına göre Türkiye’de engelli olan nüfusun, toplam 

nüfus içindeki oranı %12.29’dur. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi 

itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişidir (https://kutuphane.tuik.gov.tr, 

27.02.2019). Bu nüfus içinde engelli sporcu sayısı Gençlik ve Spor 

https://kutuphane.tuik.gov.tr/pdf/0014899.pdf
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Bakanlığı 2018 istatistiklerine göre aşağıdaki gibidir 

(http://sgm.gsb.gov.tr, 26.02.2019). 

 

Tablo 1: Türkiye Engelli Sporcu Sayısı 

LİSANSLI FAAL 

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam 

3.261.853 1.646.102 4.907.955 433.849 261.849 695.698 

Kaynak: http://sgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler, 

26.02.2019 

Türkiye’de engelliler adına yapılan faaliyetler son yıllarda önem 

kazanmaya başlamıştır. Bunlardan biri İstanbul Kalkınma Ajansı mali 

desteği ile 2013-2015 yıllarında İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından 

Pendik Belediyesi ve Pendik Kaymakamlığı işbirliği ile kurulan ve proje 

süreci tamamlandıktan sonra da faaliyetleri 30 Kasım 2016 tarihine kadar 

devam eden “Aktif Yaşam Merkezi” nin İSTKA’dan aldığı yeni hibe ile 

“Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezine” (BUFAM) dönüştürülmesidir. 

Merkez bünyesinde kurulan Bütünleşik Fiziksel Aktivite Birimi” tarafından 

yakın çevredeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 

akranlar projeye dahil edilerek öğretim programlarında yer alan beden 

eğitimi dersleri bir fırsata dönüştürülmüştür (Nalbant ve Özer, 2017). 

Türkiye Engelliler Spor Federasyonu 

Türkiye’de 1980-1990 yılları arasında değişik engel grupları için spor 

aktiviteleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Daire 

Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir (Konar ve Pepe, 2003: 165). 8-

11 Mayıs 1990 tarihinde toplanan Spor Şurası kararları ile Gençlik Spor 

Genel Müdürlüğü bünyesinde 21 Kasım 1990 tarihinde Türkiye Özürlüler 

Spor Federasyonu (TÖSF) kuruldu. TÖSF’nin amacı; özürlü sporcuların 

gerçekleştirdiği bütün spor organizasyonlarını bünyesinde toplayıp 

geliştirmek, bu çalışmaları ülke yüzeyinde yaygınlaştırarak sporu 

rehabilitasyonun bir modülü haline getirmek ve uluslararası faaliyetlerde 

özürlü sporcuya uygar mücadele ortamının oluşması için gerekli 

çalışmaları planlamak ve uygulamaktır. 1997 yılında TÖSF’nin adı 

Türkiye engelliler Spor Federasyonu (TESF) olarak değiştirilmiştir 

(http://www.sporbilim.com, 16.02.2019; Bayramlar, 2009). 

Türkiye’de 1987-2007 yılları arasındaki TUIK verileri incelendiğinde 

Bedensel Engelliler (Physically handicapped) federasyonu bünyesinde 

2002 yılına kadar sporcu olmadığı, 2002-2003 yılları arasında 365 erkek, 

http://sgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler
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18 bayan, 2007-2008 yılları arasında 707 erkek, 77 bayan sporcu, Görme 

Engelliler federasyonu bünyesinde yine 2002 yılına kadar sporcu olmadığı, 

2002-2003 yılları arasında 117 erkek, 25 bayan, 2007-2008 yılları arasında 

da 455 erkek, 116 bayan sporcu olduğu görülmektedir. İşitme Engelliler 

Federasyonunda ise 2002-2003 yılları arasında 919 erkek, 177 bayan, 

2007-2008 yılları arasında 2277 erkek ve 229 bayan sporcu, Zihinsel 

Engelliler Federasyonun da ise 2002-2003 yılları arasında 293 erkek, 63 

bayan, 2007-2008 yılları arasında ise 805 erkek ve 223 bayan sporcu 

mevcuttur (TUİK, 2008). 

Tablo 2: Engel Türüne Göre Engelli Sporcuların Dağılımı 

(30.01.2013 Tarihi İtibarıyla) 

Engelli 

türü 

Lisanslı sporcu Faal sporcu 

Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 

Bedensel 551 3.446 3.997 252 1552 1804 

İşitme 1384 7489 8873 620 3539 4159 

Görme 757 2773 3530 289 1192 1481 

Zihinsel 

(Özel) 

2867 9009 11876 546 2126 2872 

Toplam 5559 22717 28276 1707 8409 10316 

Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı (2014-

2018), 2014 

 

Ayrıca Ülkemizde engelli federasyonları düşük bütçelerle onlarca spor 

dalında faaliyet göstermeleri devleti engellileri spora yönlendirilmesini 

desteklemesi gerektiği konusunda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında yasanın engelliler ile ilgili bendine ters 

düşmektedir. Bu federasyonlardan devletin elini çekmesi, bu kurumları 

özerkleştirmesinin yanlış bir uygulama olduğunu düşünülmektedir. Tüm 

bu olumsuz uygulamalar sporcu sayılarındaki düşüklüğün nedenini 

açıklamaktadır (Akt: Çınarlı ve Ersöz, 2010). 2007 yılı itibariyle GSGM 

tarafından federasyonlara aktarılan ödenek miktarı incelendiğinde 

başlangıç miktarı 1.200.000, 2008 mali yılı başlangıç bütçe miktarı ise 

1.500.000, Görme Engelliler federasyonuna aktarılan başlangıç miktarı 

235.000, 2008 mali yılı başlangıç bütçe miktarı ise 500.000, İşitme 

Engelliler federasyonuna aktarılan başlangıç miktarı 1.000.000, 2008 mali 

yılı başlangıç bütçe miktarı ise 1.500.000, Zihinsel Engelliler 

federasyonuna aktarılan başlangıç miktarı 295.000, 2008 mali yılı 
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başlangıç bütçe miktarı ise 500.000 olduğu görülmektedir (TUİK, 2008). 

İşitme Engelliler federasyonunun 2018 yılı gelir toplamı 7.278.840.96 iken 

gider toplamı 9.388.999.55’dir (http://sgm.gsb.gov.tr, 05.03.2019). Görme 

Engelliler federasyonu gelir toplamı 5.148.111.58 iken gider toplamı 

6.586.152.42’dir (http://www.gesf.org.tr, 05.03.2019). Bedensel Engelli 

Spor federasyonu toplam geliri 12.705.716.37 iken gider toplamı 

12.259.500.92’dir (http://sgm.gsb.gov.tr, 05.03.2019). Özel Sporcular 

Spor federasyonu gelir toplamı 3.653.706.63 iken gider toplamı 

3.898.221.58’dir (http://sgm.gsb.gov.tr, 05.03.2019). Spor 

federasyonlarına ayrılan bütçelerin gelir-gider dağılımı ve miktar 

bakımından istenildiği düzeyde olmadığı söylenebilir.   

TESF bünyesinde en başından beri bedensel engelliler, zihinsel 

engelliler, işitme engelliler ve görme engeliler bulunmaktaydı. Tek 

federasyonla 4 ana engelli grubunun sporunu bir arada götürmek mümkün 

olmadığından TESF 2000 yılında dağılarak 4 ayrı federasyon olmuştur 

(http://tesyev.org/tr/anasayfa, 17.02.2019). Şu anda da Türkiye’de Türkiye 

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye İşitme Engelliler Spor 

Federasyonu,  Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Özel 

Sporcular Spor Federasyonu aktif şekilde faaliyet göstermektedir. 

Çınarlı ve Ersöz (2010) engelli bireylerin bulundukları şehirlerde spora 

yönlenmeleri mevcut sporcuların iyi koşullarda spor yapabilmelerinin en 

önemli koşullarından biri engelli sporunda faaliyet gösteren spor 

kulüplerinin gelirlerini arttırıcı düzenlemelerin yapılması olduğunu bunun 

da en önemli yolunun sponsorları engelli sporuna çekecek önlemlerin 

alınması gerektiğini belirtilmiştir.  

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 

Ulusal Paralimpik Komitesi (TMPK) 2002 yılında İstanbul’da 

kurulmuş ve aynı yıl IPC(Uluslararası Paralimpik Komitesi)’nin üyesi 

olmuştur.TMPK başkanı Yavuz Kocaömer’dir (http://tmpk.org.tr, 

25.01.2019)   

TMPK’nin amacı, her türlü ekonomik, dinsel ve politik etkinliğin 

dışında kalarak, paralimpik hareketin amacına ulaşması için katkıda 

bulunmak, düzenlenen paralimpik oyunlarında ülkemizin temsilini 

sağlamak, paralimpik oyunlarının ülkemizde düzenlenmesini sağlamak ve 

Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin (IPC) tüzüğüne uygun olarak 

engelliler sporuna katkıda bulunmaktır (http://tmpk.org.tr, 25.01.2019).  

 Türkiye’de Paralimpik branşların hızlı bir gelişim göstermesinin en 

büyük nedenleri Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin engelli sporuna 

vermiş olduğu büyük destek ile yoğun ve özverili uğraşlarıdır. 

Ülkemizdeki engelli spor kulüpleri ile lisanslı engelli sporcu sayısı önceki 

yıllarla kıyaslandığında bu gelişim görülmektedir. TMPK ile birlikte 

http://sgm.gsb.gov.tr/
http://www.gesf.org.tr/
http://sgm.gsb.gov.tr/
http://sgm.gsb.gov.tr/
http://tesyev.org/tr/anasayfa
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Bedensel Engelliler, Görme Engelliler, İşitme Engelliler ve Özel Sporcular 

spor federasyonları ile buralarda görev yapan ve bir bölümü gönüllü olan 

antrenörlerin ve sporcuların özverili çalışmalarının payı büyüktür. Her 

şeyin ötesinde, engelli sporcularımız da göstermiş oldukları gayret ve 

çabaları ile bu gelişimde en büyük pay sahibidir (Paralimpik Türkiye 

Dergisi, Nisan 2013:4).  

Ülkemizde Milli Paralimpik Komitesi, paralimpik sporlarının 

tanıtılması, ileride ülkemizde düşünülen Olimpiyat ve Paralimpik 

Oyunları’na hazırlık olması amaçlarıyla toplumun bilinçlendirilmesi 

konusunda çalışmaktadır. Bu çalışmalar yönünde okullarda, "Paralimpik 

Okul Günleri" düzenlenmesi, ‘Paralimpik Gençlik Kampı’nın organize 

edilmesi ve Uluslararası İlham Projesi (International Inspiration) gibi 

birçok projede yer almaktadır. 

Türkiye’nin Paralimpik Oyunlara Adaylığı 

Türkiye daha önce 2000, 2004, 2008 ve 2012 Yaz Olimpiyat ve 

Paralimpik Oyunları’na da aday olmuş ve İstanbul, 2020 ile beşinci defa 

aday olmuştur (Paralimpik Türkiye Dergisi, Temmuz 2013). Dönemin 

Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ağustos 2011 tarihinde, 

İstanbul’un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na adaylığını ilan etti. 

Devlet, adaylığa ilk günden beri eşsiz bir destek verdi. IOC Değerlendirme 

Komisyonu 2020 Olimpiyat Ve Paralimpik Oyunlar adayı İstanbul’da 

incelemelerde bulundu. İstanbul'un 'Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları' 

rüyasını gerçekleştirmesi için bir adım daha atıldı. İstanbul'un denetimine 

resmi olarak 24 Mart 2012 Pazar günü başlandı (Paralimpik Türkiye 

Dergisi, Nisan 2013: 4, 10, 12). 

Yaklaşık iki yıl süren çalışmalar, aday adaylığı ve adaylık süreçleri 

sonunda 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği yapacak 

kent belirlendi. IOC üyeleri genelde tercihini Japonya’nın başkentinden 

yana kullanırken finalde İstanbul’a 36, Tokyo’ya 60 oy çıktı (Paralimpik 

Türkiye Dergisi, Ekim 2013: 9) Türkiye oyunları düzenleme fırsatını bir 

kere daha kaçırmış oldu. Batılı ülkelerde olduğu gibi Türkiye’nin engelliler 

sporunun geçmişi çok uzun yıllar öncesine dayanmıyor. Bu nedenle engelli 

sporunun gelişimi batılı ülkelerdeki gibi olmamıştır. Paralimpik oyunlara 

ev sahipliği yaparak arada ki farkın kapanması bir nebze de olsa mümkün 

olacaktı. Dönemin Spor Bakanı Suat Kılıç’ın belirttiği gibi ‘"Olimpik 

harekete yeniden çok büyük bir heyecan dalgasına, yeniden gençliğin 

kurtuluş ümidine dönüşecekti, spora mesafeli kalan bir coğrafyanın 

yeniden spor yoluyla dönüşümüne ve hayata tutunmasına imkan sağlamış 

olacaktı’’ (Paralimpik Türkiye Dergisi, Ekim 2013: 17). 
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Paralimpik Gençlik Kampı 

1.Uluslararası Paralimpik Gençlik Kampı düzenlenmesine ilişkin 2008 

Pekin Paralimpik Oyunları sırasında Türkiye’den TMPK başkanı Yavuz 

Kocaömer’inde aralarında bulunduğu misafir ülke temsilcileri ile 

görüşmeler gerçekleştirilmiş ve bu görüşmeler sonrasında ise TMPK 

öncülüğünde İstanbul’da son toplantı yapılarak Almanya, Yunanistan, 

ABD, Hollanda ile paralimpik gençlik kamplarıyla ilgili anlaşma 

sağlanmıştır. Genlik kamplarına ilk katılım sağlayan ülkeler arasında 

Güney Kore, Almanya, Hollanda, ABD, Kenya, Yunanistan ve Türkiye yer 

almış ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin girişimi ve IPC’nin de 

onayıyla 2012 Londra Paralimpik Oyunlarına kadar her sene bu katılımcı 

ülkelerin anlaşmalarıyla bu kampların tekrarlanması kararlaştırılmıştır 

(http://tmpk.org.tr, 25.01.2019).   

1.Uluslararası Paralimpik Gençlik Kampının amacı; dünyadaki değişik 

kültürlerden sporla alakalı olan görme ve fiziksel engelli gençleri 

tanışmaları ve kaynaşmaları için bir araya getirmek, arkadaşlıkları 

geliştirmek, birbirlerine tecrübelerini aktararak öğrenmelerini sağlamak, 

ülkelerin tarihi ve kültürel özelliklerini tanıtmak; aynı zamanda Paralimpik 

dallar olan okçuluk, masa tenisi, goallball ve yüzme sporlarını alanında 

uzman antrenörler tarafından verilmesini sağlamaktır. (http://tmpk.org, 

25.01.2019; http://tesyev.org, 17.02.2019). 

Dünya’da ilk kez TMPK tarafından organize edilen 1. Uluslararası 

Paralimpik Gençlk kampı 2009 yılında Marmaris’de, 2.si 2010 yılında 

Güney Kore’de ve 3.sü 2011 yılında Hollanda’da yapıldı 

(http://tmpk.org.tr, 25.01.2019). 

Türkiye liderliğinde başlatılıp sürdürülen bu uygulama ile 2000 Sydney 

Paralimpik Oyunları’na bir sporcu ile katıldıktan sonra ülkemizde 

engelliler sporunun kısa zamanda geliştiğini söyleyebiliriz. Londra 

oyunlarına hazırlık amaçlı yapılan bu kamplar neticesinde 2012 Londra 

Paralimpik Oyunlarına 67 sporcu gönderip 10 madalya ile yurda dönerek 

bu gelişimi perçinlemiştir (https://www.paralympic.org, 11.02.2019). 

Türkiye’nin Olimpiyatlara ev sahipliği için aday olması ve Paralimpik 

Oyunları konusunda böyle kamplarla çalışmalar yapması ve engelli 

bireylerin rehabilitasyonuna katkı sağlaması ülke de engelli sporlarının 

çağdaş seviyeye gelmesine ve engelli insanların sporla uğraşmaya devam 

etmesine yönelik iyi bir motivasyon kaynağı olmaktadır. 

Paralimpik Okul Günleri 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin 

(TMPK) işbirliği ile 2011 yılında ‘Paralimpik Okul Günleri (POG)’projesi 

başlatılmıştır.  POG, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından 

geliştirilen eğitim programıdır.  

http://tmpk.org.tr,/
http://tmpk.org,/
http://tesyev.org/
http://tmpk.org.tr,/
https://www.paralympic.org,/
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Paralimpik hareketin inanılmaz gelişimi ile birlikte Paralimpik 

oyunların artan başarısı yeni bir eğitim dalına ihtiyaç doğurdu: Paralimpik 

Eğitim Paralimpik Eğitim Seminerleri, Konferansları ile ismi daha fazla 

duyuldu. Uyarlanmış fiziksel aktivite bilim adamları, bu eğitimlerin 

okullarda da düşünülebileceğini ve farklı bir konu olarak değil, bedensel 

eğitimin içinde diğer etkinlikler ile kaynaştırılarak olmasını belirttiler. Bu 

etkinlikler, ferdi farklılıkları kabullenmenin, engelli bireylerin sporun bir 

parçası olmaya hakları olduğuna dair duyarlılığın, engelli sporcuların 

başarılarına olan duyarlılığı arttırabilir. Paralimpik Eğitim, eğitim 

etkinlikleri oluşturarak ve destekleyerek çocuklarda tolerans, insan 

dayanışması ve sessiz duyarlılık duygusunun gelişmesinde yardımcı olur 

(https://docplayer.biz.tr, 23.02.2019). 

POG, çocukları keyifli ve eğlenceli bir ortamda engelli yayınları ve 

Paralimpik Spor hakkında eğitmeyi amaçlar. Bu da paralimpik sporların 

yararlarını göstermek ve Paralimpik sporcularla görüştürmek gibi farklı 

etkinliklerle gerçekleştirilir. POG programının temel amacı, engelli 

bireylerin kabul edilmesi ve olumlu çalışmalarının desteklenmesidir 

(https://docplayer.biz.tr, 23.02.2019). 

İlk olarak 2011 yılında 1. pilot bölge olarak belirlenen İstanbul Anadolu 

Yakasında 20 ilköğretim okulunda TMPK Eğitim Komitesi’nce yetiştirilen 

formatör öğretmenler tarafından uygulaması yapılmıştır. Uygulamanın 

tüm paydaşlar tarafından tasvip edilmesi sonucu Avrupa Yakasında 40 

ilköğretim okulunda projenin uygulamasına devam edilmiştir (Paralimpik 

Türkiye Dergisi, Ağustos 2016: 35). 

Okullar, sağlam bir geleceğin temellerini atmak için uygun ortamlardır. 

Çocukların önyargıları doğuştan değildir. Onlar için engel durumu, 

yetişkinlerin sık sık olumsuz ifadelerde söylediği gibi değildir. POG ile 

farklılık yaratmanın, taraf tutmadan değerlendirmelerin, farklı yeteneklerin 

kabul görülmesine erken yaşlardan başlanabilir. Spor, günümüzde çağdaş 

toplumları daha faal, üretken ve ilerlemeye açık hale getiren en tesirli 

destektir. Bu durum engelli insanlar içinde dikkate alınmaktadır. Buna 

yönelik olan projenin amacı, Paralimpik Oyunları ve engel durumu 

hususunda okul çağındaki çocukları, gençlerini bilgilendirmek ve hayati 

farkındalık yaratmaktır (http://tmpk.org.tr, 18.02.2019) 

PARALİMPİK OYUNLAR 

Paralimpik kelimesi, temelde olimpik ve paraplejik kelimelerinin 

birleşmesi ile beraber; diğer engel gruplarının da eklendiği 

düşünüldüğünde şu an ki anlamında, her iki hareketin de art arda 

yapılmasından ötürü “paralel” (Yunanca’da edat olan para) ve “olimpik” 

kelimelerinden oluşmaktadır. 1988 yılından beri Paralimpikler sözcüğü 

oyunların resmi terimidir (https://docplayer.biz.tr, 23.02.2019). 

http://tmpk.org.tr/


276 

Olimpiyatlar, her dört yılda bir farklı ülkede düzenlenen, dünyanın en 

önemli spor karşılaşmalarıdır. Paralimpik Oyunlar, fiziksel engeli veya 

görme engeli olan gruplarından sporcuların katıldığı Olimpiyat 

Oyunları’nın karşılığıdır. 

Günümüzde paralimpik atlet hareketi fiziksel, görsel ve entelektüel 

engeli olan paralimpik sporcular için spor yapma imkanı sağlamaktadır 

(http://www.paralympic.org, 05.06.2018). Çoğu paralimpik atlet engeli 

olmayan atletlerle benzer performanslara ulaşmıştır (Vanlandewijck ve 

Thopson, 2011). 

1944 yılında Dr. Ludwig Guttmann, İngiliz Hükümetinin talebi ile 

İngiltere’deki Stoke Mandeville Hastanesinde belkemiği zedelenmesi 

olanlar için bir merkez açtı. 2 Dünya savaşında yaralanmış paraplejili 

hastaların rehabilitasyonu için yapılan spor zamanla eğlence amaçlı spor 

olarak sürdürüldü, oradan da rekabetçi spora dönüştü 

(http://tmpk.org.tr/tr/TMPK, 25.01.2019; http://tesyev.org/tr/anasayfa, 

17.02.2019; Konar, ve Pepe, 2003: 165). 

29 Temmuz 1948 tarihinde, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları açılış 

gününde Dr. Guttmann, tekerlekli sandalyeli sporcular için ilk yarışmayı 

düzenledi ve Paralimpik tarihinde bir kilometre taşı olan Stoke Mandeville 

Oyunları ismini verdi. İngiltere’de ki bu yarışa 16 kadın ve erkek askeri 

personel katılarak okçuluk dalında mücadele etti. 1952 yılında İngiltere ve 

Hollanda’dan 126 engelli sporcu katılımıyla okçuluk, oturarak voleybol, 

cirit ve bilardo spor dalında yarışmalar yapılmıştır. 1952 yılında da 

Hollandalı gazilerin oyunlara dahil olmasıyla Uluslararası Stoke 

Mandeville Oyunları başlatıldı (http://tmpk.org.tr/tr/TMPK, 25.01.2019). 

Stoke Mandeville Tekerlekli Sandalye Sporları Oyunları ile Paralimpik 

Oyunların temeli atılmış oldu. 

1.Stoke Mandeville Engelliler Oyunları’nın organizasyonundan 

sonraki senelerde farklı ülkelerden sporcuların bu aktivitelere katılımıyla, 

1960 yılında 1. Engelliler Olimpiyat Oyunlarının düzenlenmesine karar 

verildi. 23 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 1960 Roma 

Olimpiyat Oyunları, çok başarılı bir organizasyonla tamamlanınca, 4 yılda 

bir engelliler olimpiyatlarının yapılmasına karar verildi. Bu oyunlar, 

Paralimpik Oyunlar olarak adlandırıldı (Kalyon, 2001: 55). 

Zaman içinde hızla gelişme gösteren bu hareket ile  1982’de 

Uluslararası Dünya Engelliler Spor Organizasyonları Koordinasyon 

Komitesi (ICC) kurulmuş ve sadece 5 yıl aradan sonra bu komitenin yerini 

Uluslararası Paralimpik Komitesi almıştır (https://acikders.ankara.edu.tr, 

25.01.2019). Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) 1989’da 

Almanya’nın Dusseldorf kentinde kuruldu.  Bu tarihten önce engelli 

atletler için düzenlenen uluslararası spor etkinlikleri Uluslararası 

http://www.paralympic.org/
http://tmpk.org.tr/tr/TMPK
http://tmpk.org.tr/tr/TMPK
https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=26478
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Koordinasyon Komitesi’nin (ICC) denetimi altında sürdürülmekteydi. 

IPC, 1992 Barcelona ve Madrid Paralimpik Oyunları’nın hemen ardından 

ICC’nin sorumluluklarını devraldı. 1994 Lillehammer’da düzenlenen 

Paralimpik Oyunları IPC yönetiminde gerçekleştirilen ilk Kış Oyunları 

olarak tarihe geçti (Paralimpik Türkiye Dergisi, Ağustos 2016: 31). 

Paralimpik Oyunlarına ilk başta sadece tekerlekli sandalye kullanıcısı 

atletler katılabiliyorken 1976 yılında bu uygulama değiştirilmiştir. Şimdi 

ise, dünyanın beş kıtasındaki birçok ülkeden ayrı engel gruplarına sahip 

atletler okçuluktan masa tenisine, futboldan yüzmeye kadar birçok dalda 

yarışlara katılabiliyor (https://eeeh.engelsizerisim.com, 22.02.2019). 

Engelli sporcuları 6 ana kategoride sınıflandırmak mümkündür (Ergun, 

2011); 

1- Ampute: Kısmi veya tamamen uzuv kaybının olmasıdır (Omuz, 

dirsek, el bileği, kalça, diz, ayak bileği eklemi ve buna bağlı kol, bacak 

uzuvları değişik seviyeden olmayanlar) 

2- Cerebral Palsy (Spastik vb. beyin özürlüler): Kas tonusunu, 

refleksleri, postür ve hareketi kontrol ve koordine eden beyin saha veya 

sahalarının harabiyetine bağlı hareket ve postur bozukluğudur. Cerebral; 

beyin merkezli, Palsy; kas kontrolunun olmaması anlamındadır. 

3- Zihinsel Engelliler: Öğrenme ve uygulamada, iki veya daha fazla 

fonksiyonda limitasyonlar vardır. Bu fonksiyonlar; İletişim, kendine 

bakım, evde yaşam, sosyal beceriler, toplumsal alışkanlıklar, kendini idare 

etme, sağlık ve emniyet, eğlence ve iş, fonksiyonel becerilerdir. 

4- Görme Engelliler: Kısmi veya tamamen görme kaybının 

olmasıdır. 

5- Omurilik Yaralanması Olanlar (Tekerlekli Sandalye’ye 

Bağımlı Olanlar): Travmatik Parapleji (Bel seviyesinin altında hareket 

kabiliyetinin en az %10’nun kaybedilmesi) Quadripleji (Boyun 

bölgesinden aşağıda değişik derecelerde hareket kabiliyetinin kaybı, 

kolların, bacakların ve gövdenin kullanılamaması) 

6- Les Autres (Fransızca ‘diğer’ anlamındadır): Bu grupların 

içinde yer almayan, hareket sisteminde görülen bozukluklar için 

kullanılmaktadır. Örneğin Dwarfism, MS gibi. 

 

 

 

 

 

https://eeeh.engelsizerisim.com/yazi/42/paralimpik_oyunlar
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Tablo 3: Paralimpik Yaz Oyunları Spor Branşları 

PARALİMPİK SPORLAR (YAZ OYUNLARI) 

5-A Side Futbol 

Boccia 

Binicilik 

Badminton 

Bisiklet 

Goallball 

Judo 

Kano 

Kürek 

Masa Tenisi 

Oturarak Voleybol 

Okçuluk 

Para Atletizm 

Para Halter 

Para Dans 

Para Yüzme 

Para Atıcılık 

Taekwondo 

Triatlon 

Tekerlekli Sandalye 

Basketbolu 

Tekerlekli Sandalye Eskrim 

Tekerlekli Sandalye Ragbi 

Tekerlekli Sandalye Tenis 

Kaynak: https://www.paralympic.org, 11.02.2019 

Tablo 4: Paralimpik Kış Oyunları Spor Branşları 

PARALİMPİK SPORLAR (KIŞ OYUNLARI) 

Para Alp Disiplini 

Para Biatlon 

Para Kayaklı Koşu 

Para Buz Hokeyi 

Para Snowboard 

Tekerlekli Sandalye Körling 

Kaynak: https://www.paralympic.org, 11.02.2019 

Paralimpik Oyunlar, Olimpiyat Oyunlarıyla hep aynı senede 

yapılmıştır. 80’lerin sonu ve 90’ların başı itibariyle alınan karar 

doğrultusunda Paralimpik Oyunları yaz ve kış olimpiyatlarının bitiminden 

iki hafta sonra aynı şehir ve tesiste düzenleniyor 

(https://eeeh.engelsizerisim.com, 22.02.2019). 1988 Seul Paralimpik 

Oyunları’ndan ve 1992 Tignes-Albertville Paralimpik Kış Oyunlarından 

beri Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı stadyumlarda düzenlenen oyunlar 19 

Haziran 2001’de IOC ve IPC arasında yapılan antlaşmaya göre de 

gelecekte de bu şekilde olması garanti altına alınmıştır. 2008 yılından 

sonrası içinde Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak ülke aynı 

zamanda Paralimpik Oyunlarını da düzenlemek zorundadır 

(https://docplayer.biz.tr, 23.02.2019). 

Paralimpik Yaz Oyunları, 1960 Roma Olimpiyat Oyunları’nda 23 

ülkeden 400 sporcu katılımıyla başlayıp, 2016 Rio Olimpiyat Oyunların’da 

159 ülkeden 4328 sporcu katılımıyla devam etmiştir. Paralimpik Kış 

https://eeeh.engelsizerisim.com/yazi/42/paralimpik_oyunlar
https://docplayer.biz.tr,/
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Oyunları, 1976 İsveç Olimpiyat Oyunları‘nda 16 ülkeden 250 sporcu 

katılımıyla başlayıp, 2018 Güney Kore Olimpiyat Oyunları’nda 2930 

sporcu katılımıyla giderek büyüyen bir organizasyon olarak devam 

etmektedir. 

Tablo 5: Dünya Paralimpik Yaz Oyunları Tarihi  

PARALİMPİK YAZ OYUNLARI KARNESİ 

PARALİMPİK 

OYUNLAR  

KATILIM ÜLKE DİSİPLİN 

1960 Roma 400 23 8 

1964 Tokyo 378 21 9 

1968 Tel Aviv 750 29 10 

1972 Heidelberg 984 43 10 

1976 Toronto 1657 40 13 

1980 Arnhem 1973 43 13 

1984 New York/ Stoke 

Mandeville 

1800/110 45/41 18 

1988 Seul 3057 61 18 

1992 Barcelona 2999 83 16 

1996 Atlanta 3259 104 19 

2000 Sydney 3879 123 19 

2004 Atina 3808 135 19 

2008 Pekin 3951 146 20 

2012 Londra 4237 164 20 

2016 Rio 4328 159 22 

Kaynak: https://www.paralympic.org, 11.02.2019 

Tablo 6: Dünya Paralimpik Kış Oyunları Tarihi  

PARALİMPİK KIŞ OYUNLARI KARNESİ 

PARALİMPİK 

OYUNLAR  

KATILIM ÜLKE DİSİPLİN 

1976 Örnsköldsvik 53 16 2 

1980 Geilo 229 18 3 

1984 Innsbruck 419 22 3 

1988 Innsbruck 377 22 4 

1992 Tignes&Albertvılle  365 24 4 

https://www.paralympic.org/
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1994 Lillehammer 471 31 5 

1998 Nagano 562 31 5 

2002 Salt Lake City 416 36 4 

2006 Torino 474 38 5 

2010 Vancouver 502 44 5 

2014 Sochi 547 45 5 

2018 Pyeongchang 670 47 6 

Kaynak: https://www.paralympic.org, 11.02.2019 

 

3.Uluslararası Paralimpik Komitesi 

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) 22 Eylül 1989 yılında 

Almanya’nın Düsseldorf şehrinde kar amacı gütmeyen bir organizasyon 

olarak kuruldu (https://www.paralympic.org, 11.02.2019). Engellilerde 

spor organizyonları ile ilgili en önemli kuruluş Uluslararası Paralimpik 

Komitesi (IPC)’dir. 

IPC,  2002 yılında kurulan Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin’de 

aralarında bulunduğu 162 Ulusal Paralimpik Komitesi ve dört tane 

Uluslararası Spor Federasyonu tarafından oluşmaktadır. Bu federasyonlar 

(http://tmpk.org.tr/tr/TMPK, 25.01.2019).   

1. CPISRA: (Cerebral Palsy International Sport and Recreation 

Association) Serebral Palsi’liUluslararası Spor ve Rekreasyon Derneği 

2. IBSA: (International Blind Sports Federation) Uluslararası Görme 

Engelliler Spor Federasyonu 

3. INAS-FID: (International Sports Federation for Persons with 

Intellectual Disability) Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu 

4. IWAS: (International Wheelchair and Amputee Sports Federation) 

Uluslararası Tekerlekli Sandalye ve Ampute Spor Federasyonu 

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), engelli olimpiyat oyunlarının 

düzenlenmesi için yetkili kurumdur. IPC’ nin altında Bölgesel Paralimpik 

Komiteler (NPCs), dünyada paralimpik sporunun gelişmesi amacıyla, 

bölgesel birimler kurmakta ve paralimpik sporun yaygınlığını artırmak için 

çalışmalar yürütmektedir. NPCs, Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve 

Okyanusya olarak beş kıtada faaliyet göstermektedir Her ülkenin IPC 

temsilcilikleri, o ülkedeki resmi paralimpik sporlarının uluslararası 

temsilcisidir. IPC, yaz ve kış sporlarının yaygınlığı artırmak için dünya 

genelinde bölgesel müsabakalar düzenlemektedir. IPC’ nin ana stratejisi 

engelli sporuna katılımı artırmaktır. Ülkemizin de içerisinde bulunduğu 

Avrupa Paralimpik Komitesi (EPC) Avrupa genelinde engelli sporunu 

https://www.paralympic.org/
https://www.paralympic.org/
http://tmpk.org.tr/tr/TMPK
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temsil etmektedir. Ülkemizde de ülkemizde engelli sporunun uluslararası 

temsilciliğini Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) yapmaktadır 

(Mumcu, 2018: 58). 

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC)’nin Amaç ve İlkeleri 

 Dünya Engelliler Oyunları, Paralimpik Oyunlar ve Dünya 

Engelliler Şampiyonları’nı düzenlemek, 

 Bu amaca istinaden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve 

diğer ilgili milletlerarası kuruluşlarla irtibatı sağlamak, 

 Paralimpik Oyunları ile birlikte diğer Engelliler Dünya Oyunları 

ve Engelliler Bölge Oyunları’nın vakitlerini belirlemek ve tüm engelli 

kategorisindeki atletlerin teknik ihtiyaçlarının karşılanacağının teminatını 

vermek, 

 Bu amaçlara hizmet edecek promosyon araştırma ve eğitim 

faaliyetlerine destek olmak ve bu tür faaliyetleri özendirmek, 

 Ekonomik durum, politik görüş, din, ırk ve cinsiyet ayrımı 

gözetmeden engelli bireylerin spor olanaklarını arttırmak 

(https://acikders.ankara.edu.tr, 25.01.2019). 

Tablo 7: Engel Gruplarının Temsil Edildiği Enternasyonel Spor 

Federasyonları  

Görme Engelliler: IBSA (International Blind Sports 

Association) 

Zihinsel Engelliler: INAS-FID (International sports federation 

for Persons with an Intellectual Disability) 

Cerebral Palsy: CP-ISRA (Cerebral Palsy-International 

Sport&Recreation Association) 

Tekerlekli Sandalye’ye 

bağımlı olanlar: 

ISMWSF (International Stoke Mandeville 

Wheelchair Sports Federation) 

Amputeler/LesAutres: ISOD (International Sports Organisation for 

the Disabled) 

Kaynak: Ergun, N., (2011). Bedensel Engellilerde Sportif Aktiviteler 

ve Klasifikasyon, I. Uluslararası Katılımlı Engellilerde Beden Eğitim ve 

Spor Kongresi Kongre Kitabı, Canlı Ofset, Konya.   

 

Türkiye Paralimpik Oyunlar Tarihi 

1960 yılında Roma’da başlayan paralimpik oyunlarına Türkiye 

maalesef çok uzun yıllar sporcu gönderememiştir. Türkiye, ilk kez 1992 

https://acikders.ankara.edu.tr,/
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yılında Barcelona Paralimpik Yaz Oyunları’nda 1 sporcumuz (Mehmet 

Gürkan)ile yüzme dalında temsil edilmiştir. Ülkemiz, 1996 yılı Atlanta 

Paralimpik Oyunları’na katılmamış ve 2000 yılında Sydney Paralimpik 

Oyunları’na yine 1 sporcu (Ali Uzun) göndererek yüzme branşında katılım 

sağlamıştır (https://medium.com, 19.02.2019) 

2004 yılı Türkiye paralimpik tarihi açısından birçok öneme sahiptir. 

Ülkemiz ilk defa birden fazla sporcu ile farklı branşlarda katılım sağlamış 

ve tarihinin ilk altın ve bronz madalyalarını almıştır. 2004 Atina Paralimpik 

Oyunları’nda masa tenisi, atıcılık, halter, yüzme ve atletizm branşlarında 8 

sporcu ile katılımı ile atıcılık dalında Muharrem Korhan Yamaç tarafından 

tarihimizin ilk altın ve bronz madalyası elde edilmiştir 

(https://medium.com, 19.02.2019) 

2008 Pekin Paralimpik Oyunları’nda masa tenisi, tekerlekli sandalye 

tenisi, okçuluk, halter, atıcılık, judo, atletizm dallarında mücadele edildi. 16 

sporcunun katıldığı oyunlarda Türkiye, okçuluk dalında mücadele eden 

Gizem Girişmen’in başarısı ile kadınlarda tarihinin ilk altın madalyasına ev 

sahipliği yapıyor ve akabinde masa tenisi dalında Neslihan Kavas’ın bronz 

madalyası ile daha da taçlanıyor (Paralimpik Türkiye Dergisi, Ağustos 

2016; https://medium.com, 19.02.2019). 

2012 Londra Paralimpik Oyunları’nda ülkemiz halter, atıcılık, judo, 

masa tenisi, atletizm, futsal, goallball, halter, okçuluk, tekerlekli sandalye 

basketbolu ve yüzme branşında mücadele etti. 21’i kadın 67 sporcunun 

katıldığı oyunlardan 10 madalya ile döndü. Halterde Nazmiye Muslu altın 

Çiğdem Dede gümüş madalya, atıcılıkta Korhan Yamaç gümüş madalya, 

judoda Nazan Akın gümüş madalya, masa tenisinde Neslihan Kavas gümüş 

madalya, masa tenisi milli takımımız gümüş madalya,  judoda Duygu Çete 

bronz madalya, halterde Özlem Becerikli bronz madalya, okçulukta Doğan 

Hancı bronz madalya ve goallball milli takımı bronz madalya elde etti 

(Paralimpik Türkiye Dergisi, Ağustos 2016: 31; https://medium.com, 

19.02.2019). 

11. Paralimpik Kış Oyunları’nda paralimpik tarihimizde yine bir ilk 

yaşandı. Türkiye, 2014 Sochi Paralimpik Kış Oyunları’na katılarak Türk 

spor tarihinde yeni bir sayfa açtı. Tarihimizde ilk defa kış olimpiyatlarında 

mücadele ettik. Türkiye'yi alp disiplininde iki kayakçı Esat Hilmi 

Bayındırlı ve Mehmet Çekiç temsil etti (http://tmpk.org.tr, 25.01.2019).   

2016 Rio Paralimpik Oyunlarına 81 sporcu ile katıldı. Türkiye 

paralimpik tarihi açısından yine büyük öneme sahip Rio Paralimpik 

Oyunlarına bugüne kadarki en kalabalık sporcu kadrosuyla katıldı ve 6 

dalda 9 madalya ile döndü. Atletizm, tekerlekli sandalye basketbolu, masa 

tenisi, tekerlekli sandalye tenis,atıcılık,  judo, B1 futbol, goalball, okçuluk, 

halter branşlarında mücadele etti. 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nın 

http://tmpk.org.tr,/
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halter branşı rekortmen şampiyonu Nazmiye Muratlı, Rio'da bir kez daha 

rekor kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Sporcumuz bu başarısıyla 

Paralimpik Oyunları’nda üst üste şampiyon olan ilk Türk sporcusu olarak 

da tarihe geçti. Goallball kadın milli takımımız Türkiye tarihindeki ilk 

takımlar şampiyonluğunu kazanarak altın madalyayı aldı. Judoda Ecem 

Taşın ile Mesme Taşbağ bronz madalya, atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar 

bronz madalya, masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya ve Kübra 

Korkut gümüş madalya, atletizmde Semih Deniz bronz madalya elde etti 

(Paralimpik Türkiye Dergisi, Ocak 2017: 9, 10). 

2018 Güney Kore Kış Oyunları ile Türkiye ikinci kez Paralimpik Kış 

Oyunları`na katıldı. Alp Disiplini branşında tek sporcumuz Mehmet Çekiç 

ülkemizi temsil etti (http://tmpk.org.tr, 25.01.2019).   

 

Tablo 8: Türkiye’nin Paralimpik Yaz Oyunları Yıllara Göre Katılım 

Sayısı 

KATILIMCI (YAZ OYUNLARI) 

OYUN ERKEK KADIN TOPLAM 

1992 Barcelona 1 0 1 

2000 Sydney 1 0 1 

2004 Athens 8 1 9 

2008 Beijing 8 8 16 

2012 London 46 21 67 

2016 Rio de 

Janeiro 
46 33 79 

TOPLAM    

Kaynak: https://www.paralympic.org, 11.02.2019 

 

 

 

 

 

http://tmpk.org.tr,/
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/barcelona-1992
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/sydney-2000
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/athens-2004
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/beijing-2008
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/london-2012
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/rio-2016
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/rio-2016
https://www.paralympic.org,/
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Tablo 9: Türkiye’nin Paralimpik Kış Oyunları Yıllara Göre Katılım 

Sayısı 

KATILIMCI (KIŞ OYUNLARI) 

OYUN ERKEK KADIN TOPLAM 

2014 Sochi 2 0 2 

2018 

Pyeongchang 
1 0 1 

TOPLAM 3 0 3 

Kaynak: https://www.paralympic.org, 11.02.2019 

Tablo 10: Türkiye’nin Paralimpik Oyunlar’da Yıllara Göre Madalya 

Sayısı 

OYUN ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM 

2004 Athens (Yaz 

Oyunları) 

1 0 1 2 

2008 Beijing (Yaz 

Oyunları) 

1 0 1 2 

2012 London (Yaz 

Oyunları) 

1 5 4 10 

2016 Rio de Janeiro 

(Yaz Oyunları) 

3 1 5 9 

TOPLAM 

MADALYA 

6 6 11 23 

Kaynak: https://www.paralympic.org, 11.02.2019; 

https://medium.com, 19.02.2019. 

 

 

 

 

https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/sochi-2014
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/pyeongchang-2018
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/pyeongchang-2018
https://www.paralympic.org,/
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/athens-2004
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/athens-2004
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/beijing-2008
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/beijing-2008
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/london-2012
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/london-2012
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/rio-2016
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/rio-2016
https://www.paralympic.org,/
https://medium.com,/
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Tablo 11: Türkiye’nin Paralimpik Oyunlar da Branşlara Göre 

Madalya Dağılımı 

MADALYALAR (1992-2018 YAZ OYUNLARI) 

BRANŞ ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM 

Okçuluk 1 0 1 2 

Atletizm 0 0 1 1 

Goalball 1 0 1 2 

Judo 0 1 3 4 

Halter 2 1 1 4 

Atıcılık 1 1 2 4 

Masa Tenisi 1 3 2 6 

TOPLAM 6 6 11 23 

              Kaynak: https://www.paralympic.org, 11.02.2019; 

https://medium.com, 19.02.2019. 

Tablo 12: Türkiye Paralimpik Oyunlar Karnesi 

Paralimpik Oyunlar  

(Yaz ve Kış) 

Katılım Altın Gümüş Bronz Toplam 

Madalya 

1960 Roma (Yaz 

Oyunları) 

Türkiye’den Sporcu Katılmadı 

İlk Paralimpik Oyunlar 

- 

1964 Tokyo (Yaz 

Oyunları) 

 

 

 

 

Türkiye’den Sporcu Katılmadı 

 

- 

1968 Tel Aviv (Yaz 

Oyunları) 

- 

1972 Heidelberg (Yaz 

Oyunları) 

- 

1976 Toronto (Yaz 

Oyunları) 

- 

1976 Örnsköldsvik 

(Kış Oyunları) 

- 

https://www.paralympic.org,/
https://medium.com,/
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1980 Arnherm (Yaz 

Oyunları) 

- 

1980 Geilo (Kış 

Oyunları) 

- 

1984 New York/ 

Stoke Mandeville  

(Yaz Oyunları) 

- 

1984 Innsbruck (Kış 

Oyunları) 

- 

1992 Barcelona (Yaz 

Oyunları) 

1    - 

1992 Tignes & 

Albertvılle  

(Kış Oyunları) 

Türkiye’den Sporcu Katılmadı 

 

- 

1994 Lillehammer 

(Kış Oyunları) 

- 

1996 Atlanta (Yaz 

Oyunları) 

- 

1998 Nagano (Kış 

Oyunları)  

- 

2000 Sydney (Yaz 

Oyunları) 

1    - 

2002 Salt Lake City 

(Kış Oyunları)         

Türkiye’den Sporcu Katılmadı            - 

2004 Atina (Yaz 

Oyunları) 

8 1  1 2 

2006 Torino (Kış 

Oyunları) 

Türkiye’den Sporcu Katılmadı - 

   

2008 Pekin (Yaz 

Oyunları) 

16 1  1 2 
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2010 Vancouver (Kış 

Oyunları) 

Türkiye’den Sporcu Katılmadı - 

2012 Londra (Yaz 

Oyunları) 

67 1 5 4 10 

2014 Sochi (Kış 

Oyunları) 

2    - 

2016 Rio (Yaz 

Oyunları) 

79 3 1 5 9 

2018 Pyeongchang 1    - 

TOPLAM 175 6 

Altın 

6 

Gümüş 

11 

Bronz 

23 

Madalya 

Kaynak: https://medium.com,  19.02.2019; 

https://www.paralympic.org, 11.02.2019 

 

 

Grafik 1: Yıllara göre Paralimpik Oyunları Madalya Dağılımı 

Kaynak: https://www.paralympic.org, 11.02.2019 

Tablo 13: 2016 Rio Paralimpik Oyunları Atletizm Madalya Dağılımı  

Rank Country Gold Silver Bronze Total 

1 China 107 81 51 239 

2 Great Britain 64 39 44 147 

3 Ukraine 41 37 39 117 

4 United States of America 40 44 31 115 

5 Australia 22 30 29 81 

https://www.paralympic.org,/
https://www.paralympic.org,/
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6 Germany 18 25 14 57 

7 Netherlands 17 19 26 62 

8 Brazil 14 29 29 72 

9 Italy 10 14 15 39 

10 Poland 9 18 12 39 

Kaynak: https://www.paralympic.org, 11.02.2019 

Tablo 14: 2016 Rio Paralimpik Oyunları Atletizm Madalya Dağılımı 

Rank Country Gold Silver Bronze Total 

1 China 32 23 12 67 

2 United States of America 16 15 11 42 

3 Great Britain 15 7 11 33 

4 Germany 9 9 7 25 

5 Brazil 8 14 11 33 

6 Tunisia 7 6 6 19 

7 Cuba 6 1 3 10 

8 South Africa 5 6 4 15 

9 Poland 4 9 4 17 

10 Ukraine 4 8 7 19 

Kaynak: https://www.paralympic.org, 11.02.2019 

Tablo 15: 2016 Rio Paralimpik Oyunları Yüzme Madalya Dağılımı  

Rank Country Gold Silver Bronze Total 

1 China 37 30 25 92 

2 Ukraine 25 24 25 74 

3 Great Britain 16 16 15 47 

4 United States of America 14 14 9 37 

5 Australia 9 10 10 29 

https://www.paralympic.org,/
https://www.paralympic.org,/
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6 Belarus 7 0 1 8 

7 Spain 6 8 3 17 

8 New Zealand 6 2 2 10 

9 Brazil 4 7 8 19 

10 Netherlands 4 6 11 21 

Kaynak: https://www.paralympic.org, 11.02.2019 

Tablo 16: Paralimpik Oyunlarına Katılan Sporcularımız 

Organizasyon Spor Dalı Katılan Sporcu Madalya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 Rio 

Goalball 

Erkek 

Takım 

Hüseyin Alkan, 

Tuncay Karakaya, 

Ekrem 

Gündoğdu, 

Abdullah 

Aydoğdu, Sercan 

Kaya, Yunus 

Emre Akyüz 

Goalball 

Kadın Takım 

Altın Madalya 

 

Nazmiye 

Muslu Muratlı 

Halter Altın 

Madalya 

 

Abdullah 

Öztürk Masa 

Tenisi Altın 

Madalya 

 

Kübra Özsoy 

Korkut Masa 

Tenisi Gümüş 

Madalya 

 

Mesme 

Taşbağ Judo 

Bronz 

Madalya 

 

Ecem Taşın 

Judo Bronz 

Madalya 

 

Ayşegül 

Pehlivanlar 

Goalball 

Bayan 

Takım 

Sümeyye Özcan, 

Gülşah Düzgün, 

Buket Atalay, 

Neşe Mercan, 

Sevda Altınok, 

Seda Yıldız 

B1 Futbol Emrah Öcal, 

Hasan Şatay, 

Celal Çoban, 

Ercan Bayraktar, 

Abdullah Sümer, 

Kahraman 

Gurbetoğlu, 

İbrahim Üzüm, 

Recep Aydeniz, 

Ali Aktaş 

(Kaleci), Reşat 

Aykut Akyon 

(Kaleci) 

Judo Ecem Taşın 

MesmeTaşbağ 

İbrahim 

https://www.paralympic.org,/
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Bölükbaşı Dursun 

Hayran 

Atıcılık Bronz 

Madalya 

 

Masa Tenisi 

Erkek Takım 

Altın Madalya 

(Abdullah 

Öztürk 

Nesmin Turan 

Ali Öztürk) 

 

Semih Deniz 

Atletizm 

Bronz 

Madalya 

Atıcılık Ayşegül 

Pehlivanlar, 

Korhan Yamaç, 

Cevat Karagöl, 

Çağla Baş Atakal, 

Savaş Üstün, 

Aysel Ozgan, 

Murat Oğuz, 

Hakan Çevik, 

Suzan Çevik 

T.S 

basketbol 

Özgür Gürbulak, 

İsmail Ar, Cem 

Gezinci, Yasin 

Cırgaoğlu, 

İbrahim Yavuz, 

Kaan Dalay, 

Deniz Acar, Fikri 

Gündoğdu, Selim 

Sayak, Ferit 

Gümüş, Uğur 

Toprak, Kaan 

Şafak 

Halter Nazmiye Muslu 

Muratlı, Dilfiroz 

Kuzdağı, Sibel 

Çam 

Masa Tenisi Abdullah Öztürk, 

Neslihan Kavas, 

Nesmin Turan, 

Süleyman Vural, 

Ali Öztürk, Kübra 

Öcsoy Korkut, 

Hatice Duman, 

Nergis Altıntaş, 

Ümran Ertiş 

Okçuluk Bülent Korkmaz, 

Erdoğan Aygan, 

Handan Biroğlu, 

Zehra Özbey 

Torun, Merve Nur 

Eroğlu, Naci 
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Yenier, Ömer 

Aşık, Sadık Savaş 

Yüzme Beytullah Eroğlu, 

Özlem Kaya, 

Sevilay Öztürk 

Atletizm Semih Deniz, 

Hamide Kurt, 

Zübeyde 

Süpürgeci, 

Zeynep Acet, 

Nurşah Usta, 

Mihriban Kaya, 

Mehmet Tunç, 

Öznur Alamur, 

Büşra Nur Tırıklı, 

Hasan Hüseyin 

Kaçar 

T.S Tenis Büşra Ün 

Organizasyon Spor Dalı Katılan Sporcu Madalya 

2018 

Pyeongchang (Kış 

Oyunları) 

Kayak (Alp 

Disiplini) 

Mehmet Çekiç  

Kaynak: https://medium.com,  19.02.2019 

Tablo 17: 2016 Rio Paralimpik Oyunlarında Madalya Kazanan 

Sporcularımız 

Sporcu Spor Dalı Spor Dalı 

Disiplini 

Madalya 

Nazmiye Muslu 

Muratlı 

Halter -41 Kg Altın 

Abdullah Öztürk Masa Tenisi C 4 Altın 

Goalball Kadın 

Takım 

Goalball  Altın 

Kübra Korkut Masa Tenisi C 7 Gümüş 

Ecem Taşın Judo -48 Kg Bronz 

Ayşegül 

Pehlivanlar 

Atıcılık 10 M Havalı 

Tabanca 

Bronz 

MesmeTaşbağ Judo +70 Kg Bronz 

https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/pyeongchang-2018
https://www.paralympic.org/sdms4/hira/web/competition/pyeongchang-2018
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Semih Deniz Atletizm T11 1500 M Bronz 

Masa Tenisi 

Erkek Takımı 

Masa Tenisi C 4-5 Bronz 

Kaynak: https://medium.com,  19.02.2019 

Tablo 18: Paralimpik Oyunlarına Katılan Sporcularımız 

Organizasyon Spor Dalı Katılan Sporcu Madalya 

1992 

Barcelona 

Yüzme Mehmet Gürkan  

Organizasyon Spor Dalı Katılan Sporcu Madalya 

2000 Sydney Yüzme Ali Uzun  

Organizasyon Spor Dalı Katılan Sporcu Madalya 

2004 Atina Atıcılık M Korhan Yamaç 

Muhiddin 

Cemiloğlu 

M Korhan 

Yamaç 

Atıcılık  

Altın ve Bronz Halter Turan Mutlu, 

Murat Ceyhan 

Atletizm Ömer Cantay 

Yüzme İsmet Ayık Ali 

Uzun 

Masa Tenisi Neslihan Kavas 

Organizasyon Spor Dalı Katılan Sporcu Madalya 

2008 Bejing Okçuluk Gizem Girişmen, 

Hanife Şaban, 

Gülbin Su 

Mustafa Demir, 

Özgür Özen 

Gizem 

Girişmen 

Okçuluk Altın 

Madalya 

 

Neslihan 

Kavas Masa 

Tenisi Bronz 

Madalya 

Atıcılık M Korhan Yamaç 

Aysel Özgan 

Cevat Karagül 

Suzan Çevik 

Masa Tenisi Neslihan Kayısı 

Halter Nazmiye Muslu 

Muratlı, Levent 

Tutgun, Turan 

Mutlu 

T.S Tenisi Kemal Okur 

Atletizm Kemal Özdemir 

Judo Duygu Çete 

Kaynak: https://medium.com,  19.02.2019 
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Tablo 19: Paralimpik Oyunlarına Katılan Sporcularımız 

Organizasyon Spor Dalı Katılan Sporcu Madalya 

2012 Londra Okçuluk Erdoğan Aygan 

Naci Yenier 

Gizem Girişmen 

Gülbin Su 

Mustafa Demir 

Özgür Özen 

Doğan Hancı 

Abdullah Şener 

Zafer Korkmaz 

Oğuzhan Polat 

Özlem Kalay 

Hatice Bayar 

Nazmiye 

Muslu 

Muratlı 

Halter Altın 

Madalya 

 

M Korhan 

Yamaç 

Atıcılık 

Gümüş 

Madalya 

 

Çiğdem 

Dede Halter 

Gümüş 

Madalya 

 

Nazan Akın 

Judo Gümüş 

Madalya 

 

Neslihan 

Kavas Masa 

Tenisi Kadın 

Takımı 

Gümüş 

Madalya 

Kübra Öcsoy 

Korkut 

Neslihan 

Kavas 

Ümran Ertiş 

 

Özlem 

Becerikli 

Halter Bronz 

Madalya 

 

Atletizm Mehmet Nesim 

Öner Semih 

Deniz Cahit 

Kılıçaslan 

Sümeyye Özcan 

Ayşegül 

Tahtakale 

Halter Nazmiye Muslu 

Muratlı Çiğdem 

Dede Yasemin 

Ceylan Özlem 

Becerikli Turan 

Mutlu İzettin 

Kanat 

Atıcılık M Korhan Yamaç 

Cevat Karagöl 

Yunus Bahçeci 

Aysel Özgan 

Savaş Üstün 

Yüzme Beytullah Eroğlu 

Özlem Baykız 

Kaya 
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Masa Tenisi Neslihan Kavas 

Abdullah Öztürk 

Hatice Duman 

Nergis Altuntaş 

Kübra Öcsoy 

Korkut Ümran 

Ertiş 

Doğan Hancı 

Okçuluk 

Bronz 

Madalya 

 

Duygu Çete 

Judo Bronz 

Madalya 

 

Globall 

Erkek Takım 

Bronz 

Madalya 

 

T.S 

Basketbol 

Özgür Gürbulak 

Cem Gezinci 

Kaan Dalay Ferit 

Gümüş Murat 

Arslanoğlu 

Bestami Boz Ali 

Asker Turan 

Aytaç Ercan 

Deniz Acar Fikri 

Gündoğdu İsmail 

Ar Bülent Yılmaz 

Judo Nazan Akın 

Duygu Çete Halil 

İbrahim Öncel 

Yasin Çimciler 

Gülhan Kılıç 

Şerife Közeoğlu 

Goalball 

Erkek Takım 

Yusuf Uçar 

Abdullah 

Aydoğdu Hüseyin 

Alkan Mehmet 

Cesur Okan 

Düzgün Tuncay 

Karakaya 

B1 Futbol Mikail Güçlü Ali 

Çavdar Ramazan 

Kunduz Mücahit 

Hüseyin Uslu 

Vedat Yavuz 

Kahraman 

Kurbetoğlu 

İbrahim Üzüm 

Abdullah Sümer 

İsmail Koç 

(Kaleci) Ali Hıdır 

Kurt (Kaleci) 
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Organizasyon Spor Dalı Katılan Sporcu Madalya 

2014 Sochi (Kış 

Oyunları) 

Kayak (Alp 

Disiplini) 

Hilmi Esat 

Bayındırlı 

Mehmet Çekiç 

 

Kaynak: https://medium.com,  19.02.2019 

Tablo 20: 2012 Londra Paralimpik Oyunlarında Madalya Kazanan 

Sporcularımız 

Sporcu Spor Dalı Spor Dalı 

Disiplini 

Madalya 

Nazmiye Muslu 

Muratlı 

Halter -41 Kg Altın 

M Korhan 

Yamaç 

Atıcılık 10 M Havalı 

Tabanca 

Gümüş 

Çiğdem Dede Halter 44 Kg Gümüş 

Özlem Becerikli Halter 46 Kg Gümüş 

Nazan Akın Judo -+70 Kg Gümüş 

Neslihan Kavas Masa Tenisi C 9 Gümüş 

Masa Tenisi 

Kadın Takımı 

Masa Tenisi C6- 10 Gümüş 

Duygu Çete Judo 57 Kg Bronz 

Doğan Hancı Okçuluk Makaralı Yay 

Açık Sınıf 

Erkek 

Bronz 

Goalbal Erkek 

Takımı 

Goalball  Bronz 

Kaynak: https://medium.com,  19.02.2019 

 

Tablo 21: 2008 Atina Paralimpik Oyunlarında Madalya Kazanan 

Sporcularımız 

Sporcu  Spor Dalı Spor Dalı 

Disiplini  

Madalya 

Gizem 

Girişmen 

Okçuluk  Klasik Yay Altın 

Neslihan Kavas Masa Tenisi C 9 Bronz 

Kaynak: https://medium.com,  19.02.2019 
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Tablo 22: 2004 Atina Paralimpik Oyunlarında Madalya Kazanan 

Sporcularımız 

Sporcu  Spor Dalı Spor Dalı 

Disiplini  

Madalya 

M Korhan 

Yamaç 

Atıcılık 25 M tabanca Altın 

M Korhan 

Yamaç 

Atıcılık 50 m tabanca Bronz 

Kaynak: https://medium.com,  19.02.2019 

 

Sonuç Ve Öneriler 

2013 yılı itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren spor federasyonları 

arasında görme engelliler, bedensel engelliler ve işitme engelliler yer 

almıştır. 2016 Paralimpik Oyunları’nda başarı sıralamasına bakıldığında 

atletizm ve yüzme branşlarında madalya dağılımı ilk sıralardadır. En çok 

madalyaya sahip ülkeler atletizm ve yüzme branşlarında kazanılanlar 

madalyalar ile ilk sıralara yerleşmişlerdir. Türkiye paralimpik oyunlara bu 

branşlarda katılımda yetersizdir. Ülkemiz 2016 Yaz Oyunlarına yüzme 

branşında 3 sporcu, atletizmde 10 sporcu ile yarışlara katılmış ve atletizm 

branşında 1 bronz madalya almıştır. Yaklaşık 81 milyon insanın yaşadığı 

ülkeden katılan sporcu sayısı ve kazanılan madalya sayısı maalesef yeterli 

değildir.  Böyle bir tablo karşısında bu teknik alt yapı yetersizliklerinin 

giderilmesi, atletizm ve yüzme branşlarında engelli yüzme antrenörleri ve 

engelli atletizm antrenörlerinin yetiştirilmesine ağırlık verilmelidir. Bu 

açığın kapatılması için 2020 olimpiyatları öncesinde yetiştirilen her 

antrenörün eşliğinde uygun engelli sporcularla çalışmalara başlanmalıdır. 

Ayrıca Tesislerin teknolojik açıdan donanımlı ve yeterli düzeyde ve 

kaliteli olmasının yanında engelli kullanımına elverişli olması önemlidir. 

Bunun yanı sıra Engelli bireylerin sportif müsabakalara katılımına yönelik 

spora katılmadan önce sporcu bir hekim tarafından kapsamlı bir şekilde 

değerlendirilmeli ve spora katılım onaylanmalıdır.   

Onuncu Kalkınma Planı Spor Özel İhtisas Komisyon Raporu’nda 
sporda onuncu plan dönemi hedefleri içerisinde engellilere yönelik spor 

hizmetlerinin iyileştirilmesi de yer almıştır. Bu maddeye bağlı olarak tüm 

spor tesislerinin engelli, engelsiz sporcu ve seyirci ayrımı yapılmaksızın 

düzenlenmesi, ulaşılabilir, erişilebilir ve gereksinimlere cevap verebilir 

düzeyde iyileştirilmesinin gerekli olduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda 

mevcut spor tesislerinde engelli sporculara yönelik mimari düzenlemelerin 

yapılması, yeni yapılacak tesislerde ise bu durumun dikkate alınmasının 
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önemi vurgulanmıştır. Bunun dışında engellilere yönelik olarak aşağıdaki 

konulara da dikkat çekilmiştir; 

 Engelli sporculara yönelik uygun kamp merkezleri yapılmalıdır. 

 Ülke genelinde bulunan tüm tesislerde engelli, engelsiz kulüp 

ayrımı yapılmaksızın antrenman ve maç yapma imkânları dengeli duruma 

getirilmelidir 

 Ödül yönetmelikleri yeniden gözden geçirilmeli, sporcuların 

antrenörlerinden daha yüksek ödül almaları engellenmeli, bu şekilde 

antrenör-sporcu arasındaki iletişim ve işbirliği sağlanmalıdır. 

 Engelli spor branşlarına yönelik antrenör ihtiyacı sağlanmalı, bu 

yöndeki eğitim ve istihdam desteklenmelidir. 

 Okullarda engelli çocukların da beden eğitimi derslerine katılmaları 

sağlanmalı, bu konuda beden eğitimi ve spor öğretmenlerine gerekli 

eğitimler verilmelidir. 

 Engelli bireylerin spora yönlendirilmesi konusunda işbirliği 

çalışmaları yapılmalı ve bu konuda ulusal ve uluslararası projeler yapılması 

konusunda destek oluşturulmalıdır. 

 Engelli bireylerin sporcu veya seyirci olarak kulüplere ve tesislere 

ulaşımında yaşanılan zorluklar giderilmelidir. Bu konuda yerel yönetimler 

gerekli desteği sağlamalıdır. 

 Engelli bireylerin katılabilecekleri spor faaliyetleri konusunda 

bilgilendirici ve motive edici broşürler hazırlanmalı; okullara, 

rehabilitasyon merkezlerine, hastanelere, belediyelere ve tüm spor 

kulüplerine dağıtılmalıdır. 

 Engelli sporcuların koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde 

çalışacak hekim, fizyoterapist gibi sağlık profesyonellerinin artırılması ve 

hizmetlerin ulaşılabilirliğinin geliştirilmesi için federasyonlar ve gençlik 

spor müdürlüklerinin işbirliği içinde çalışması gereklidir. 

 Özellikle milli takımlarda yer alan engelli sporcular başta olmak 

üzere tüm engelli sporculara yönelik psikolojik eğitim verilmesi gereklidir. 

Bu eğitim sadece kampları kapsamamalı, belli bir süreci içeren ve gerçek 

anlamda spor psikolojisini bilen profesyoneller tarafından verilmelidir. Bu 

konuda eğitim verecek profesyoneller yetiştirilmelidir. 

 Engelli bireye sahip aileler ve toplum; engelli bireylerin var olan 

yeterliliklerinin ortaya çıkarılması ve toplum içinde tüm bireylerin sahip 

olduğu hak ve imkânları eşit şekilde kullanabilmeleri konusunda eğitilmeli 

ve bu konudaki farkındalık artırılmalıdır. 
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 Bu amaç için toplumun tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel 

yönetimler, dernekler ve gönüllüler arasında bir koordinasyon kurularak 

projeler üretilmelidir.  

Ulusal Gençlik ve Spor Politika belgesinde Gençlik Politikaları 

içerisinde yer alan “Engelli gençlerin sosyal dışlanmaya maruz 

kalmalarının önlenmesi” başlıklı politika hedefleri arasında; 

Engelli gençlerin toplumsal yasama kazandırılmasıyla ilgili projelerin 

üretilmesini desteklemek. 

• Engellilere yönelik toplumsal duyarlılığın arttırılması amacıyla kitle 

iletişim araçlarını kullanmak, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları 

ile işbirliğini geliştirmek. 

• Kentsel planlama ve düzenlemelerde engelli bireyleri göz önünde 

bulundurmak ve onların istek ve ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin 

üretilmesini sağlamak. 

• Engelli gençlerin sahip olduğu yasal haklar konusunda 

bilinçlenmelerini esas alan çalışmaların sayısını arttırmak. 

• Uzmanlar tarafından engelli gençlerin ailelerine gerektiğinde psiko-

sosyal destek hizmeti sunmak. 

• Engelli gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine yönelik 

çalımsalar yapmak. 

• Engelli gençlerin spor faaliyetlerini yürütebilmeleri ile ilgili olarak 

nitelikli spor uzmanları yetiştirmek. 

• Engelli gençlerin ebeveynlerinin veya kendileriyle ilgilenebilecek 

kimselerinin olmaması halinde barınabilecekleri tesislerin sayısını 

arttırmak ve geliştirmek.  

Ulusal Gençlik ve Spor Politika belgesinde ifade edildiği üzere Spor, 

ekonomik ve sosyal uyuma önemli katkılar sağlamakta ve daha bütünleşmiş 

toplumsal yapılar oluşturmaktadır. Tüm vatandaşların spora katılımının 

gerekliliği göz önüne alındığında toplumun “özel durumları sebebiyle 

korunması gereken” kesimlerinin ihtiyaçlarına dikkat çekilmeli ve sporun 

gençler, engelliler ve daha az imkânlara sahip gruplar için etkinliği 

arttırılmalıdır. 

Ulusal Gençlik ve Spor Politika belgesinde spor politikalarının temel 

amacı içerisinde de engellilere yönelik olarak “Engelli vatandaşlarımızın 

spora katılımına yönelik projeler geliştirmek, spor tesislerini engellilerin 

kullanımına uygun hale getirmek, engelli sporculara ve ailelerine destek 

olmak” ifadesi yer almaktadır. 
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Ulusal Gençlik ve Spor Politika belgesinde Spor Politika temel 

alanları içerisinde “Engelliler ve Spor” başlığı içerisinde politika hedefleri 

belirlenmiştir. Bu hedefler aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Bunlar 

(https://www.gsb.gov.tr, 08.02.2019); 

 Spor tesislerinin engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi. 

 Tüm tesisleri farklı engel gruplarının kullanımına uygun hale 

getirmek sporcu ve seyirci ayrımı yapılmaksızın ulaşılabilir, erişilebilir ve 

ihtiyaca cevap verilebilir olmasını sağlamak. 

 Spor yapmak isteyen engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı 

arttırarak sürdürmek. 

 Engelli sporcular için performansa yönelik özel tesislerin sayısını 

arttırmak. 

 Eğitim kurumlarındaki spor tesislerinin engelli çocuk ve gençlere 

hizmet edebilmesine yönelik gerekli tedbirleri almak. 

 Engellilerin sportif performanslarının arttırılmasına yönelik 

çalışmaların yapılması. 

 Engelli sporcuların engellilik düzeyine uygun spor branşlarına 

yönlendirilmeleri hususundaki çalışmaları yaygınlaştırarak devam ettirmek. 

 Engelli sporcu sayısının arttırılması amacıyla spor kulüplerinin 

engellilere yönelik spor şubesi açmasını teşvik etmek. 

 Engelli sporcuların, farklı engeli olan veya engeli olmayan 

kişilerden kılavuz, refakatçi vb. hususlarda destek almalarını sağlamak. 

 Engelli sporlarında yerel ligleri yaygınlaştırmak. 

 Engelli sporcuların kamp ve yarışma dönemlerinde engel 

düzeylerine göre konaklama imkânlarını geliştirerek arttırmak. 

 Spor tesisleri inşa edilirken ve kurulu tesislerin mimarisinde 

engellilerin hareket etmesine ve hizmete erişebilirliklerine ilişkin 

düzenlemelerin yapılmasını sağlamak. 

 Engelli sporcuların sportif performans yönünden gelişim 

gösterebilmesini sağlamada, görev alacak yeterli donanıma sahip antrenör 

ve uzman personelin yetişmesini sağlamak. 

 Engelli sporcuların yetenek seçimlerine yönelik standart tarama 

modelleri oluşturmak. 

 

 Eğitim kurumlarında engellilere yönelik faaliyetlere yer 

verilmesi. 

https://www.gsb.gov.tr/
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 Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren 

yüksekokullarında engellilere yönelik spor bölümlerinin sayısının 

arttırılması yönünde çalışmalar yapmak.  

 Eğitim kurumlarında engellilerin sportif aktivitelere 

katılabilmelerini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak. 

Türkiye’de 2016-2017 öğretim yılında özel eğitim kurumlarında 

öğrenim gören öğrenci sayısının 333.598 

(http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64, 02.03.2019) kişi 

olduğu göz önüne alındığında bu öğrencilerin sportif faaliyetlere 

katılımının sağlanması için gerekli düzenlemeler ve tedbirlerin alınmasının 

önemli olduğu bir gerçektir. 

 Engellilerin ailelerini, sporla elde edilebilecek kazanımlar 

konusunda bilgilendirmek, engellileri spora yönlendirmek için gerekli 

eğitim çalışmalarını yapmak. 

 Engelli sporcular ile engeli olmayan sporcuları bir araya getirerek 

kaynaştırma çalışmalarını arttırarak sürdürmek. 

 Engellileri spora yönlendirmek amacıyla kamu spotları hazırlamak 

ve sportif başarıların medya aracılığıyla duyurulmasını sağlamak. 

 Engellilerin spor aracılığıyla rehabilitesi. 

 Engeli olan öğrencilerin engeline uygun spor aktivitelerine 

katılabilmeleri için gerekli tedbirleri almak. 

 Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren 

yüksekokullarında özel eğitim derslerinin saatini ve sayısını arttırmaya 

yönelik çalışmalar yapmak. 

 Özel eğitim okullarında beden eğitimi ders saatlerini arttırmaya 

yönelik tedbirler almak. 

 Özel eğitim okullarına spor ekipmanları konusunda destek 

sağlamak. 

 Özel eğitim kurumları arası sportif faaliyetleri geliştirme 

konusunda gerekli çalışmaları yapmak. 

 Engellilerin ve ailelerinin rekreatif amaçlı sporları birlikte 

yapabilmelerine yönelik tedbirleri almak. 

 Engellilerin spor branşlarına fiziksel uygunluklarının tespitine 

yönelik gerekli çalışmaları yapmak. Ulusal ve uluslararası alanda basarılar 

elde eden sporcuların aktif olarak engelli çocuklar ve engelli sporcular ile 

birlikte olabi1ecegi sportif ve rekreatif organizasyonlar hazırlamak. 

http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64
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Ülkemizde yaklaşık 93 üniversitede Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 

ve Spor Bilimleri Fakültesi mevcuttur. Bu okulların müfredatlarında 

Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor derslerinin teorik ve uygulamalı 

zorunlu ders olarak bulunması sağlanmalıdır. Ayrıca Türkiye’de İnönü 

Üniversitesi ve Muş Alparslan üniversitesi olmak üzere 2 üniversite de 

Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü vardır. 

Mezuniyetlerinden sonra iş bulma imkanlarının iyileştirilmesi aynı 

zamanda engelliler sporunun uygulama alanlarında aktif rol almaları 

sağlanmalıdır. 

Ayrıca Spor Bilimleri fakülteleri ve BESYO’larda öğrenim gören 

engelli öğrenciler içinde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik, rehberlik 

hizmetlerinin sağlanması, öğrenim olanaklarının düzenlemesi, maddi fon 

sağlanması, ulaşım vb. gibi gerekli ihtiyaçların engelli öğrencilere bireysel 

olarak sağlanması noktasında düzenlemeler yapılması önem arz 

etmektedir. 
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YAŞLI BİREYLERİN EGZERSİZ PROGRAMLARINDA 

‘‘ISINMA’’ RUTİNİ 

Selvin BALKİ* 

İnsan organizması çeşitli fonksiyonlar için hareket etmesi gereken 

mobil bir yapıya sahiptir. Hareket etmenin, insan vücudu için temel bir 

ihtiyaç olduğu ve inmobilitenin ölümcül etkilerinin olabileceği ileri 

sürülmüştür (Tempkin, 1993). İnsanlarda hareketin azalması veya 

sınırlanması neticesinde, sistem ve organların işlevlerinde bozulmalar 

gerçeklemektedir (Campanelli, 1996). Yaşlılarda azalan hareket veya 

inmobilite durumu; kardiyo-vasküler, solunum, kas-iskelet, metabolizma, 

üriner ve nörolojik sistemlerle ilişkili çok sayıda sorun ve hastalığın 

oluşumuyla ilişkilendirilmiştir (Campanelli, 1996).  

Yaşın artışıyla birlikte kadın ve erkeklerde fiziksel aktivite seviyesi 

azalmaktadır (Milanovic, Pantelic, Trajkovic, Sporis, Kostic, James, 2013; 

Campanelli, 1996). Yaşlı bireylerin inmobil bir yaşam sürmesinde; alt ve 

üst ekstremite kas kuvveti azalmaları (sarkopeni) ile vücut yağ oranında, 

esneklik, çeviklik ve enduransta olan değişimlerin etkili olduğu 

belirlenmiştir (Milanovic ve ark, 2013). Yaşamın her döneminde insanın 

güçlü kaslara ihtiyacı vardır. Özellikle ileri yaşlarda sıklığı artan düşme 

olaylarında azalan kas kuvvetinin, önemli bir faktör olduğu bilinmektedir 

(Baker & Harvey, 1985).Sarkopenik kas gücü kaybı, 50 yaş sonrası her 10 

yılda yaklaşık %10’luk bir azalmayla oluşmaktadır (Vandervoort, 2002). 

Seksen yaşındaki sedanter bir kişinin kas gücü, sarkopeni nedeniyle 

oldukça az ve genç birinin ortaya koyduğu gücün yarısı kadardır 

(Vandervoort, 2002). Yaşlanan kastaki güç kaybından, kasılma hızı ve 

esneklikte olan azalmalar sorumlu tutulmaktadır (Narici & Maganaris 

2007; Vandervoort, 2002; Holland, Tanaka, Shigematsu, Nakagaichi, 

2002). Tip II kas lifinin kütlesinin azalması ve motor ünitesinde 

değişimlerin olması, kasılma hızını yavaşlatmaktadır. Yaşlanmayla birlikte 

kasın elastik dokusunun pasif direncinde artışlar olmakta ve böylece 

esneklik azalmaktadır (Holland ve ark, 2002). 

Günümüzde yaşlı bireylerin uzun yıllar bağımsız bir yaşam 

sürebilmeleri için programlı bir şekilde egzersiz yapmalarının gerekli 

olduğuna inanılmaktadır (Campanelli, 1996; Chodzko-Zajko, Proctor, 

Fiatarone Singh, Minson, Nigg, Salem ve ark, 2009). Bu egzersiz 

programlarının; bireye özel ve yaşlıların vücut kas kuvveti, esnekliği, 

eklem hareket açıklığı ve aerobik endurans seviyelerinde artışlar 

sağlayabilecek şekilde tasarlanmasının gerekli olduğu belirtilmektedir 

(Chodzko-Zajko ve ark, 2009). Yaşlanma sürecinde dokularda azalan 
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esneklik nedeniyle de bu egzersiz programlarının mutlaka ısınma rutiniyle 

gerçekleştirilmesi istenmektedir (Narici & Maganaris, 2007; Holland ve 

ark, 2002; Jones & Rose 2005). Yaşlanma vücut sistemlerinin fonksiyonel 

kapasitesinde önemli kayıplarla birlikte gerçekleşmektedir (Campanelli, 

1996). Egzersiz öncesi ısınma rutiniyle yükselen vücut sıcaklığı, kardiyo-

pulmoner, nöro-müsküler ve metabolik sistemlerin daha şiddetli bir 

egzersize hazırlanmasını sağlayan değişimler için gereklidir. Böylece ilgili 

vücut sistemlerinin etkinliğinde, artışlar meydana gelecektir. Yine 

ısınmanın sağladığı çok sayıda fizyolojik yararlar göz önüne alındığında 

(Nieman, 1999; Shellock & Prentice, 1985; Warren, Lehmann, Koblanski, 

1971; Bellew, Symons, Vandervoort, 2005); artan ısı ile azalan kas 

vizkositesinin kasın gücü ve mekanik etkinliğinde iyileşmeye, tendon, kas 

ve eklemdeki elastisite artışlarının da yaralanmaların önlenmesine, artan 

koroner kan akımı ise egzersiz esnasında yaşanabilecek kardiyak iskemi 

riskinin azalmasına katkı sağlayacağı söylenebilir. Bu nedenlerle 

sporcularda olduğu gibi yaşlılarda da egzersiz öncesi ısınmanın önemli 

olduğu, öncelikle aktif ısınma, uygun olmayan şartlarda ise pasif 

metotların tatbik edilebileceği ifade edilmektedir (Jones & Rose, 2005). 

Yoğun bir egzersiz veya fiziksel aktivite öncesi bir yaşlının 15 dakika 

düşük şiddette gerçekleştireceği egzersizler, yeterli vücut ısısı artışını yani 

ısınmayı sağladığı kabul edilmektedir (Jones & Rose, 2005). Hasta, güçsüz 

ve kırılgan yaşlılarda ise ısınma rutininin, otururken yapılan hafif kol-

bacak hareketlerinin 20 dakika veya daha uzun sürede devamıyla 

sağlanabileceği ileri sürülmüştür. Ayrıca ısınma egzersizlerinin ritmik, 

solunum kontrolünün devamıyla ve uygun bir postür içinde yapımının 

önemi vurgulanmaktadır (Jones & Rose, 2005). Tüm yaşlı gruplarında 

ısınma egzersiz şiddetinin gittikçe artırılması ve Borg ölçeği (0-20 puan) 

kullanımı ile egzersizin algılanan zorluk derecesi düzeyinin tespit 

edilmesinin gerekli olduğu belirtilmektedir. Borg ölçeğinin ısınma 

aşamasında; sağlıklı yaşlılarda 9-10 puan arası, kırılgan/güçsüz yaşlılarda 

ise 7-9 olacak şekilde ayarlanmasının veya konuşma testi ile basitçe 

egzersizlerdeki zorlanmanın kontrollü önerilmektedir (Jones & Rose, 

2005).  

Yaşlılara önerilen egzersiz programlarının çoğunun kapsamında aktif 

ısınma rutini (ısınma egzersizleri) mevcuttur (Nelson Rejeski, Blair, 

Duncan, Judge, King ve ark, 2007; Jones & Rose, 2005). Özellikle aerobik 

ve kuvvetlenme egzersizlerinden önce yaşlıların, aktif bir ısınma rutinini 

tatbik etmelerinin önemi vurgulanmaktadır (Chodzko-Zajko ve ark, 2009). 

Egzersiz yapmaya karşı yaşlıların düşük bir motivasyon gösterdikleri 

bilinen bir gerçektir (Dacey, Baltzell, Zaichkowsky, 2008; Jones & Rose, 

2005). Aktif ısınma yaşlıyı, bedenen olduğu kadar zihnen de egzersize 

hazırlayabilir. Yaşlıların dikkatinde, yeni durumlara, insanlara ve sosyal 

çevreye olan uyumlarında sorunlar olabilir. Asıl egzersizlerden önce 
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yapılan ısınma egzersizleri, yaşlının fiziksel aktiviteye dikkatinin 

toplanmasını sağlayabilir. Bu dikkat, egzersize konsantrasyon ve motor 

koordinasyonda iyileşmelere neden olabilir. Bununla birlikte bu aktif ya da 

pasif ısınma rutini ile yaşlının sağlayabileceği yararlar ve fizyolojik 

etkilere dair bilinenler çok azdır. Literatürde bu konuda ortaya konan 

bilgilerin çoğu, sağlıklı yetişkin ve sporcularda yapılan çalışmalardan elde 

edilmiştir.  

Sporcu ve yaşlı bireylerde aktif ısınma periyodu; genellikle yürüme, 

bisiklet, basamak çıkma, koşma gibi büyük kas gruplarının tekrarlı 

aktivitesiyle ve düşük şiddette yapılan aerobik egzersizler şeklinde 

gerçekleştirilmektedir (Safran, Seaber, Garrett, 1989; Chodzko-Zajko ve 

ark, 2009; Bishop, 2003). Isınma egzersizleri ile metabolizma hızı ve vücut 

enerji sistemlerinin etkinliğinde aşamalı bir artışın olmasıyla aktif kasların 

ısı seviyesi ve esnekliği yükselmektedir (Safran ve ark, 1989; Smith, 

2004). İlave olarak ısınma, başta kalp-dolaşım, solunum ve sinir sistemleri 

ile eklemlerin yapılacak egzersizin taleplerine hazır hale gelmesini 

sağladığı bilinmektedir (Smith, 2004). Isınma periyodu sonunda; sinovial 

sıvı akışında olan artışlar eklemlerin daha rahat hareket etmesini, sinir 

iletimindeki artışlar ise denge, motor kontrol, koordinasyon ve 

propriosepsiyon iyileşmelerini sağlamaktadır (Smith, 2004; Tortora 

Gerard & Grabowski Sandra, 2000). 

Önceki bir çalışmada 65-85 yaş aralığında ortalama yaşı 76.5 olan ve 

sedanter bir yaşam süren 22 kadına bir ısınma rutini uygulanarak alt 

ekstremite ve gövde hareket açıklığında olan değişimler incelenmiştir 

(Zakas, Doganis, Zakas, Vergou, 2006). Bu ısınma protokolü toplam 20 

dakika, 5 dakika olarak tekrarlanan yürüme ve bisiklet ergometresi 

şeklinde verilmiştir. Isınma periyodu sonrası yapılan ölçümlerde, sadece 

ayak bileği dorsi fleksiyon hareket açıklığında anlamlı bir artışın olduğu 

bulunmuştur. 

Sporcularda yapılan bir çalışmada ise, koşu bandında yapılan 15 

dakikalık aktif ısınmanın ilk 5-10 dakikası içinde cilt ısısının önemli 

ölçüde yükseldiği ve kalça ekstansiyonu ile ayak bileği dorsi fleksiyon 

hareket açıklığında anlamlı artışların olduğu gösterilmiştir (Stewart & 

Sleivert 1998). Diğer çalışmalarda ısınma rutinini takiben, kas içi ısı 

artışının olduğu rapor edilmiştir (Stewart & Sleivert 1998; Gillete, 

Holland, Vincent, Loy, 1991). İn vitro bir çalışmanın sonucu, germeyle 

birlikte yapılan ısınma aktivitelerinin, kasların uzamasında etkili 

olabileceğini işaret etmiştir. Bu çalışma ile germe eşliğinde doku ısısının 

41-44 arası derecelere yükselmesi halinde, bağ dokunun uzadığı ve kas-

tendon esnekliğinin artığı deneysel şartlarda ortaya konmuştur (Warren ve 

ark, 1971). 
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Aktif ısınma pratiğinin yaralanmanın önlenmesi ve performans 

artışında pozitif etkilerinin olduğuna dair sporcularda yapılmış birçok 

çalışma mevcuttur (Woods, Bishop, Jones, 2007). Bu sonucu destekleyen 

ısı artışıyla ilişkili olarak çok sayıda fizyolojik mekanizma tanımlanmıştır. 

Örneğin artan vücut ısısı, oksijenin hemoglobinden hızlı bir şekilde 

ayrılması ve iskelet kaslarındaki miyoglobinden oksijen salıverilmesine 

yol açmaktadır. Bunlara ek olarak ısının etkisiyle metabolik kimyasal 

reaksiyonlarda artışlar olmakta ve egzersizle ortaya çıkan enerji ihtiyacı 

kolayca sağlanmaktadır (Shellock & Prentice, 1985). Çalışan kasların kan 

damarlarında olan vazodilatasyon ile artan metabolizmanın talep ettiği 

oksijen ve besin maddeleri sağlanırken atık ürünlerin bölgeden 

uzaklaşması gerçekleşmektedir (Kato, Ikata, Takai, Sairyo, Iwanaga, 

2000). Kas protoplazmasının iç viskositesinde ısı artışı sonucu oluşan 

azalma ise, kasılmanın mekanik etkinliğinde iyileşmelere yol açmaktadır 

(Shellock & Prentice, 1985). İskelet kaslarının ısısında olan hafif bir 

yükselmeyle birlikte kasılma hızı ve gücünde önemli artışların olduğu 

gösterilmiştir (Bergh, 1980). Duyu reseptörlerinin duyarlılığı ve sinir 

impuls iletimi, ısı artışından çok fazla etkilenen unsurlardır (Shellock & 

Prentice, 1985). Isınma sonucunda kinestetik proprioseptif duyu 

bilgilerinin sinir siteminde hızlı iletimi ile hareketlerin kontrolü için uygun 

geri bildirimlerin oluşması sağlanmaktadır. Böylece karmaşık vücut 

hareketlerin güvenli ve rahat bir şekilde yapımı mümkün olmaktadır. 

Bir önceki paragrafta bazıları ifade edilen ısınmanın fizyolojik etkileri 

konusunda çok sayıda çalışmanın olmasına karşın, fiziksel performansta 

ısınmayla olan değişimlerin incelendiği çalışma sayısı sınırlıdır (Bishop, 

2003). Yaşlı gruplar için bu konuda net bir bilgi bulunmamaktadır. Önceki 

çalışmalarda pasif ısınmayla karşılaştırıldığında aktif ısınmanın kısa 

dönem performans artışında kısmen daha etkili olduğu sporcu/sağlıklı 

yetişkinler üzerinde yapılan incelemelerle gösterilmiştir (Bishop, 2003). 

Sağlıklı yetişkinlerin değerlendirildiği randomize kontrollü bir çalışmada 

ise, 5 ve 10 dakika sürelerle gerçekleştirilen ısınma egzersizlerinin denge 

ve dizin propriosepsiyon duyusunda oluşturduğu etkiler incelenmiştir 

(Subaşı, Gelecek, Aksakoglu, 2008). Her iki ısınma periyodu sonucunda 

da diz propriosepsiyonu ve dengenin pozitif yönde etkilediği ortaya 

konmuştur. Sonuçlarda ayrıca 10 dakikalık aktif ısınmanın 5 dakikaya göre 

dizde daha fazla propriosepsiyon atışına yol açtığı belirlenmiştir (Subaşı 

ve ark, 2008). Bu sonuç, pasife göre aktif ısınmanın performansta daha 

fazla etkili olduğu sonucuyla ile örtüşmekte ve uzun süreli ısınmanın 

önemini işaret etmektedir. 

Hareketinin algılanması ve uzayda ekstremite/vücut bölümlerinin 

pozisyonuyla ilişkili olan propriosepsiyon duyusunun, ısınma rutinini 

takiben ve özellike uzun süreli ısınma egzersizleri sonucunda artığı 

gösterilmiştir (Subaşı ve ark, 2008). Propriosepsiyon artışlarının ise, genç 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sairyo%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11034432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iwanaga%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11034432
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ve yaşlılarda postüral kontrol ve dengenin iyileşmesinde etkili olduğu 

bildirilmiştir (Subaşı ve ark, 2008; Tsang & Hui-Chan, 2004). Bu bilgi 

özellikle yaşlılar için kritiktir. Çünkü yaşlılar çoğu zaman denge sağlama 

ve postür kontrolde zorlanırlar ve bu nedenle onların egzersiz yapmaları 

sınırlanmaktadır. Egzersiz programını yaşlıların, uygun bir postür ve 

düşme gibi bir sorun yaşamadan yeterli denge ile gerçekleştirmeleri istenen 

bir durumdur. Literatürde yer alan bilgiler tamamı (Bishop, 2003; Subaşı 

ve ark, 2008) yaşlı egzersiz programlarında ısınma rutininin 10 dakika 

veya daha uzun tutulması ve aktif ısınmanın tercih edilmesinin yararlı 

olduğunu düşündürmektedir. Ancak uzun süreli bir aktif ısınma 

periyodunun, kronik hastalıkları ve ağrılı eklemleri olan kırılgan yaşlılarda 

uygulanması mümkün değildir.  

Aktif ısınmanın yapılamadığı şartlarda sıcak duşlar, ısıtıcı pomatlar, 

masaj, hot pack, ultrason, kısa dalga diatermi gibi çeşitli pasif ısınma 

yöntemlerinin kullanılanımı tavsiye edilmektedir (Shellock & Prentice 

1985; Jones & Rose, 2005). Derin ısınma etkisi olan terapötik ultrason 

tedavisi sonrası diz osteoartriti olan hastaların yürüme hızında ve 

izokinetik egzersizlerinde gösterdikleri kas gücü performansında önemli 

artışların olduğu bulunmuştur (Huang, Lin, Lee, Yang, 2005). Bu sonuçlar, 

kas ısı artışının kısa süre içinde güçte yaptığı etkilerin incelendiği önceki 

bir çalışmanın bulgularıyla uyumludur (Sargeant, 1987). Söz konusu 

çalışmada; farklı ısıda olan su içine sağlıklı erkeklerin bacaklarının 

daldırılmasını takiben 45 dakika içinde yüksek ve düşük hızda izokinetik 

bisiklet ergometresi güç ölçümleri yapılmıştır. Pedalın yüksek hızda 

çevrildiği şartlarda kasın ısısında olan bir derecelik artış ile güçte %10, 

düşük hız şartlarında ise %2 düzeyinde atışların olduğu tespit edilmiştir 

(Sargeant, 1987). Bu sonuç hareket eden ekstremite ısısında olan artışlarla 

özellikle hızlı yapılan hareketin gücünde önemli kazanımların 

olabileceğini göstermektedir. Yaşlıların vücut hareketleri yavaşladığı için 

hızın yükseldiği durumlarda performans sorunları yaşanabilir. Bu durumda 

ya egzersizler ile aktif ısınma ya da pasif ısınma yöntemlerinin herhangi 

birinin kullanımı yararlı sonuçlar sağlayabilir. 

Isınma rutinin bir parçası olarak yapımı önerilen germe egzersizleri, 

kas-tendon yapısında bulunan bağ dokunun gevşemesine yardım etme ve 

kas-tendon esnekliğini iyileştirmek için yaygın bir şekilde 

uygulanmaktadır (Narici & Maganaris, 2007; Smith, 1994). Yaşlı için daha 

güvenli olduğu kabul edilen statik germe yerine (Smith, 1994) başlangıç 

ısınma periyodunda, dinamik germe yapımı tavsiye edilmektedir (Jones & 

Rose, 2005).  

Sağlıklı yetişkinlerde el bileği fleksörlerine 30 dakika süreyle 

uygulanan eksanrik egzersiz öncesi verilen ısınma ve germe 

egzersizlerinin ve sonrasında yapılan masajın, kaslarda ortaya çıkan 

hasarın azalmasında pozitif etkiler yaptığı tespit edilmiştir. Egzersiz 
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sonrası ölçüm sonuçlarında ise el bileği fleksiyon gücüde artışın olduğunu 

gösterilmiştir (Rodenburg, Steenbeek, Schiereck, Bär, 1994). Isınma 

egzersizlerinin yaşlılarda esnekliği artırdığı, eklem hareket açıklığı 

artışıyla ortaya konmuştur (Zakas ve ark, 2006). Bununla birlikte literatür 

incelemesinde, sadece ısınma veya ısınma+germe tatbiklerinin yaşlıların 

performansına yaptığı etkileri inceleyen herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. 

Yaşlanma sürecinde bağ dokunun kollejen ve elastin lif yapılarında olan 

değişimler nedeniyle esneklikte önemli kayıplar olmakta ve özellikle diz, 

kalça, omuz gibi eklemlerin hareketleri sınırlanmaktadır (Narici & 

Maganaris, 2007, Holland ve ark, 2002). Eklem hareketlerinde olan 

kayıplar nedeniyle yaşlılarının, tırnak kesme, yüksek bir raftan bir objeyi 

alma, giyinme gibi çok sayıda fiziksel fonksiyonu gerçekleştirmede 

zorlandıkları bilinen bir durumdur (Jones & Rose, 2005; Klein, Stone, 

Phillips, Gangi, Hartman, 2002). Buna ek olarak fiziksel fonksiyonlarda 

belirleyici öneme sahip kadiyo-pulmoner performansta da yaşlanma 

sürecine bağlı ciddi düzeylerde azalmalar olmaktadır (Bellew ve ark, 

2005). Bu nedenlerle asıl egzersizlere başlamadan önce yaşlının; kas, 

eklem ve başta kardiyo-pulmoner sistem olmak üzere vücut sistemlerini 

hazır hale getirmesi önemlidir. Bu hazırlığın, germenin ilave edildiği hafif-

orta şiddetteki aerobik egzersiz şeklinde planlanan bir ısınma rutini ile 

optimal düzeyde başarılabileceği düşünülebilir. 

Sporcularda kas yaralanmalarını önlenmede ısınma egzersizleri ile 

birlikte yapılan germenin, önemli bir tedbir olduğu tanımlanmıştır (Woods 

ve ark, 2007). Yardımla yaşamlarını devam ettiren 73-94 yaş aralığında 

olan katılımcılara 10 hafta boyunca ısınma ve soğuma periyotlarını içeren 

ve asıl egzersizin Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon (PNF) şeklinde 

tatbik edildiği bir program uygulanmıştır. Sonuçta yapılan ölçümlerde 

izometrik kuvvetin, üst ve alt ekstremite eklem hareketlerinin, denge ve 

mobilitenin artığı rapor edilmiştir (Klein ve ark, 2002). Nöromüsküler 

verimi artırmak için kas gruplarına tatbik edilen PNF tekniği, aynı 

zamanda aktif/pasif germenin bir kombinasyonu şeklinde kullanılan, etkili 

ve güvenli bir germe yöntemi gibi kabul görmektedir (Smith, 1994). Bu 

çalışmanın bulguları, ısınmanın yanı sıra germe etkisi olan egzersiz 

yaklaşımıyla yaşlılarda önemli iyileşmelerin elde edilebileceğini işaret 

etmektedir. 

Sonuçta; yaşlı egzersiz programının bir parçası olan ısınma rutinin 

etkilerini spesifik olarak ele alan çalışma sayısının yok denecek kadar az 

olduğu görüldü. Oysa mevcut yaşlı egzersiz programında genellikle ısınma 

ve özellikle de aktif ısınma önerilmektedir. Bu durumda; aktif veya pasif 

ısınma için kullanılan farklı yöntem ve ısınma+germe yaklaşımlarının 

performans artışı, sakatlanmanın önlenmesi ve fizyolojik etkileri 

konusunda geniş yaşlı grupları ile yapılacak randomize kontrollü 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steenbeek%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8002121
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steenbeek%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8002121
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%A4r%20PR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8002121
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incelemelere ihtiyaç olduğu kanısına varıldı. Yapılacak incelemelerin 

sunacağı kanıtlar, egzersiz programlarında yaşlılar için etkili ısınma 

rutinlerinin planlanmasına rehberlik edecektir. 
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SPORDA KOORDİNATİF YETENEKLER 

Serkan ZENGİN* 

 

Giriş 

Son zamanlarda spor branşları için en uygun performans sadece 

dikkatlice planlanmış, uygulanmış ve kontrol edilmiş olan ve temelleri, 

metodu, teoriği bilimsel olarak ispat edilmiş bulgular üzerine 

temellendirilerek uygulamaya koyulan bir antrenman ile elde edilebilir. 

Uluslar arası seviyede gelişen trendler, bilhassa takım sporlarında oyunun 

temposunda ki artış ve düşünme sürecinin kısalması şeklinde 

tanımlanabilir. Ancak artan beklentilerin bazıları da şunlardır; sert ikili 

mücadele, teknik ve taktik çeşitlilik. Üst seviye performans sergilemek 

bütün önemli performans bileşenlerini ( teknik-taktik, fiziksel-fitness, 

psikolojik yapı ve koordinasyon) antrene ederek kazanılabilir (Minz, 

2003).  

Bu bileşenlerin haricinde, koordinatif yetenekler olarak adlandırılan 

başka bir performans bileşeni de başarılı performans için hayati öneme 

sahiptir. Bir sporcu ancak koordinatif bir üstünlük ile tekniği uygulayarak 

rakipleri ile mücadele edebilir. Koordinatif yetenekler sporculara bazı 

hareketleri daha doğru, efektif ve yüksek kalitede uygulama imkânı tanır.  

Beceri öğrenme hızı ve öğrenilmiş becerilerin istikrarlı şekilde 

uygulanabilmesi direkt olarak koordinatif yeteneklerin gelişmişlik seviyesi 

ile ilişkilidir. Teknik-Taktik ve diğer performans bileşenlerinden optimal 

şekilde faydalanabilmek için koordinatif yeteneklere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Koordinatif yeteneklerin iyi antrene edilmemiş olması üst 

düzey performansın kalitesini sınırlandırmaktadır (Singh, 1991).  

Tam aksine iyi antrene edilmiş koordinatif yetenekler ise tekniğin hızlı 

ve etkili bir şekilde kazanılması, kazanılan tekniğin istikrarlı şekilde 

sürdürülmesi ve müsabaka sırasında başarılı şekilde uygulanması için 

gereken temeli sağlamaktadır. Farklı spor türlerinde farklı durumlar için 

ihtiyaç duyulan koordinatif yetenekler değişkenlik göstermektedir. Bu 

yetenekler yüksek hareket verimi ve ekonomisi sağlar. Koordinatif 

yetenekler bazı sporlarda hareket sıklığına, bazı sporlarda kısa zaman 

içinde maximum efor sergilemeye yardımcı olurken üst düzey teknik 

gerektiren sporlarda tekniğin daha iyi kazanılması, istikrarı, 

çeşitlendirilmesi ve otonom hareket becerisine dönüştürülmesine katkıda 

bulunur (Minz, 2003). 

                                                      
* Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. 
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Ayrıca bu yetenekler performans gelişimi haricinde takım sporlarında 

müsabaka sırasında değişen koşullarda taktiğin başarılı şekilde 

uygulanmasına imkân tanır (Kalb, 1989).  

Farklı spor branşları için ayrı ayrı öneme sahip yedi farklı koordinatif 

yetenekten söz edilebilmektedir (Singh, 1991). Bunlar; Denge, Ritim, 

Reaksiyon, Ayrımlama(ayırt etme ya da farkındalık), Oryantasyon, 

Bağlama ve Adaptasyon yeteneği olarak isimlendirilir ancak bağlama ve 

adaptasyon yeteneği çıkarılarak genellikle beş temel başlık altında ele 

alınır (Minz, 2003). 

Sportif etkinlikler ve beden eğitimi faaliyetlerinde başarılı 

performansın sergilenebilmesi için gerekli olan koordinatif yeteneklerin 

önemi, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tarafından göz ardı 

edilmemeli ve geliştirilmesi için çaba gösterilmelidir (Singh, 2004). 

Özellikle çalışmaya bağlı olarak çocukluk çağında geliştirilebilen 

koordinatif yetenekler, karmaşık tekniklerin öğrenilmesi için çok 

önemlidir. Bu yetenekler sportif performans için gerekli bir ön şarttır 

(Chib, 2000). 

Hirtz, (1988) yapmış olduğu çalışmalar neticesinde koordinatif 

yetenekleri beş temel unsur olarak şu şekilde sınıflandırmıştır. 

- Ayrımlama(Farkındalık veya ayırt etme yeteneği) - Differentation 

ability 

- Oryantasyon yeteneği-Orientation Ability 

- Denge yeteneği-Balance Ability 

- Reaksiyon yeteneği-Reaction Ability 

- Ritim yeteneği-Rhythm Ability. 

Koordinatif Yetenekler  

Oryantasyon  

Uygulanacak hareketle ilgili zaman ve mekânda vücudun değişen 

pozisyonunu ve hareketini analiz edilme yeteneği oryantasyon olarak ifade 

edilir. Oryantasyon tüm vücut ya da vücudun bir kısmının pozisyonu, 

rakip, takım arkadaşı veya topun pozisyonu ya da oyun alanının konumunu 

yer çekimi kuvvetine göre belirleyebilme yeteneğidir (Holmann ve 

Hittenger, 1980). Oyun sırasında topun pozisyonu, rakibin ve takım 

arkadaşlarının konumu devamlı olarak değişkenlik göstermektedir. 

Değişkenlik gösteren bu durumlara en uygun şekilde uyum gösterebilmek 

oryantasyon yeteneği ile ilgilidir. Sportif etkinliklerin uygulandığı alanın 

algılanması; mekânsal ve zamansal değişimlere doğru şekilde uyumu 

içerir. Voleybolda, raket sporlarında, jimnastik aletlerinde, yüzme 

havuzunda, kule ve tramplen atlamalarında hareketin uygulanma alanının 
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algılanması ve bu alan içinde uygun davranışlar sergilenmesi oryantasyon 

yeteneği ile ilişkilidir (Sayın, 2011).  

Sporcular mekâna ilişkin pozisyonlarını, bir cismin ya da vücudunun 

hareketlerini, rakiplerin ya da takım arkadaşlarının konumlarını 

oryantasyon yeteneği sayesinde belirlemektedir. Oryantasyon yeteneği 

birbirine eklenmiş birleşik hareketlere veya sporcuların mekân-zaman ve 

dinamik ile ilgili vücudunun koordineli hareketlerine olanak tanımaktadır 

(Minz, 2003). Bir hareketin eni, boyu ve yüksekliğinden meydana gelen 

mekânsal boyuta göre gelen bilgiler çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve 

yönlendirilmesi prensibine dayanan bir yeti oryantasyon şeklinde 

tanımlanır. Spor müsabakaları sırasında sahada bulunulan konum ve 

sahanın eni ile boyuna ilişkin bedensel konumlanma teknik beceriler ve 

taktik davranışların yönlendirilmesi ve seçilmesi üzerinde etkilidir. 

Örneğin bazı oyuncuların sahayı iyi görmeleri, bulundukları konuma 

ilişkin farkındalıkları ile yakından ilişkilidir. Sahayı geniş görme olarak 

isimlendirilen bu özellik oyunculuk kalitesinde çok önemlidir. Bu 

becerinin temeli sporcuların koordinatif yetenekleri ile bağlantılı olan 

mekân oryantasyonu bileşeninin gelişmişliği ile ilişkilidir (Singh, 2004). 

Oyun alanının (mekânın) bir bölümünü veya tamamını etkili kullanan 

sporcuların temel teknik beceriler ve taktik davranışları uygulama 

becerileri genel olarak başarılıdır. Yani sergiledikleri davranışlar 

genellikle amaca uygun olarak ortaya koyulan davranışlardır. Bu 

davranışlardaki başarı genelde alanın (mekânın) farkında oluş ve mekânın 

gerektirdiği şekilde eylem yapma gereği ve isteğine bağlı olarak 

oluşmaktadır. Bazı sporcuların teknik becerileri amaca uygun sergileme de 

yetersiz olmaları ve doğru taktiksel davranışı sergileyememeleri 

mekânsızlık ya da mekân algısı yetersizliğinden kaynaklanabilmektedir 

(Singh, 1991). 

Mekân algısı ve oryantasyonu ile ilgili yeti çok önemli bir algısal motor 

yetidir ve koordinatif özelliklerin gelişimi üzerinde çok etkilidir. Bu yeti 

çok küçük yaşlarda gelişmeye başlamaktadır. Alt yaş gruplarına özgü 

akademi eğitimlerinde alan farkındalığına ilişkin eğitim aktiviteleri bu 

yetinin branşlara özgü olarak geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Örnek 

olarak, futbol için bir eğitim seansında boyutları farklı alanlarda 

gerçekleştirilecek oyunlar, sınırlandırılmış alanlardaki oyunlar, oyun 

içinde farklı bölgelerde uygulanan değişik görevlendirmeler ve sorumluluk 

yüklemeye temelli oyunlar ile topa sahip oyuncuya oyun içerisinde veya 

aktivite anında işitsel ve görsel uyaranlar vererek topun verilen uyarana 

göre alan (mekân) içinde istenilen noktalara kullanılmasını sağlayacak 

etkinlik ve oyunlar mekân algısı ve uyumunu geliştirebilecek önemli 

etkinliklerdendir (Holmann ve Hittenger, 1980). 
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Denge  

Denge başarılı bir sportif performansın sergilenebilmesi için gereken 

vücut pozisyonunun devam ettirilebilmesi olarak isimlendirilir (Singer, 

1978). Denge dış kuvvetlere rağmen dar bir alan içerisinde hızlı ve amaca 

uygun hareket etme yeteneğidir. Sporda birçok hareket sırasında dengede 

ki bozulmalara rağmen istenen hareketin uygulanması söz konusudur. 

Takım sporlarında ki ani duruş, yer ve yön değişiklikleri, hızlanmalar ve 

yavaşlamalar sırasında dengeye ihtiyaç duyulur. Bazı spor branşlarında 

hareketlerin uygulanması sırasında el ve ayaklar üzerinde durmalar yine 

denge yeteneğine ihtiyaç duyar (Sayın, 2011). Statik bir durumda 

sporcuların nöromusküler sistemini bireysel olarak sürdürebilme yeteneği 

denge olarak ifade edilir. Denge dinlenirken ve aktivitelerin icrası sırasında 

yer çekimi merkezine bağlı değişikliklere çabuk ve postürel uyum olarak 

tanımlanmaktadır. Denge statik ve dinamik denge olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Statik denge dinlenme sırasında uygun destek alanı içinde 

gravite (yer çekimi) dengesini sürdürürken sabit pozisyonu koruma 

becerisini ifade eder. Dinamik denge ise yer çekimi pozisyonunun 

merkezinin değişimine karşın otonom olarak postürel yanıtları 

içermektedir. Bir başka ifade ile, statik denge sporcunun belirli zaman 

aralıklarında ağırlık merkezi desteği ile konumlanmışken pozisyonunu 

sürdürebilme yeteneği iken dinamik denge ise hareketin uygulanması 

sırasında vücudun kontrol edilebilmesidir (Kitamura ve Matsunaga, 1990). 

Ayrımlama 

Ayrımlama hareketin bütününün mekanik bölümü ya da vücudun bir 

bölümünün yüksek seviyede doğru, ekonomik ve uygun zamanda hareket 

ettirilmesi yeteneğidir. Ayrımlama yeteneği sporcuların zihninde var olan 

hareket sürecinin etki alanı ve zaman bileşenleri arasında olan istemli ve 

net ayrım üzerine temellenir. Bu yetenek sporculara hareketlerin icra 

edilmesi sırasında harekete ilişkin yön, zaman, mekân ve hareketin 

dinamiği gibi en küçük ayrıntıları algılama imkânı sağlar (Minz, 2003). 

Bir hareketin içerisinde, harekete ilişkin bölümler ya da vücudun bir 

bölümüne ilişkin hareketleri yüksek doğrulukta ve ekonomik olarak 

sergileme yeteneği ayrımlama olarak ifade edilmektedir. Ayrımlama 

yeteneği sporcuların mekân ve zaman’a ilişkin farklılıkları ve hareketin 

dinamiği ile ilgili parametreler arasındaki farklılıkları net bir şekilde 

görebilme kapasiteleri ile yakından ilgilidir (Singh, 1991). 

Hareketin uygulanması sırasında kinestetik ayrımlama yeteneği, 

hareketteki hassas farklılaşmalar ve derecelendirmelerin ortaya koyulması 

için önemli rol oynamaktadır. Bu durum kaslar ve kirişlerden merkezi sinir 

sistemine gönderilen bilgiler aracılığı ile gerçekleşmektedir. Kas ve 

kirişlerden gönderilen bilgiler hareketin uygulanmasına ilişkin farklılıkları 

ortaya çıkarmaktadır. Sporcunun bu bilgileri algılaması ve hareket 
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tekrarları sırasında farklılaştırabilmesi için vücudun tamamının ya da bir 

bölümünün söz konusu harekete ilişkin çok kez değişik şekillerde 

kullanılmış ve her seferinde içsel olarak geri bildirim yaşamış olması şarttır 

(Muratlı, 2007).  

Farklılaştırma, hareketleri kaliteli şekilde uygulama becerisi ile ilgili bir 

gelişim özelliğidir. Hareketin bedensel olarak hissedilmesi(duyumsama) 

önemli bir koordinatif özellik bileşenidir ve çocukluk çağında 

geliştirilmelidir. Motor öğrenmelerde öğrenme seviyesinin etkileyen 

bedensel ayrımlama algısı, bedensel algı gelişimi ile başlayarak okul 

öncesi ve ilkokul dönemlerindeki koordinasyon gelişimine ilişkin temeli 

oluşturmaktadır (Topkaya, 2013). 

 Ritim  

Sporcuların dış dünyadan verilen bir ritmi algılayarak bir motor aksiyon 

sırasında onu tekrardan ortaya çıkarmasına ritim denir. Ritim yeteneği 

ayrıca motor bellekte mevcut olan bir ritmi tekrar ortaya çıkarmaya olanak 

tanır (Minz, 2003). Artistik buz pateni ve jimnastik gibi bazı spor 

branşlarında sporculara ritim müzik formunda verilmektedir. Sporcular bu 

müzik formunda ki ritmi algılayarak hareketlerin uygulanması sırasında 

onu ifade etmektedir. Çoğu sporda dışarıdan harici olarak ritim verilmez 

bu esnada sporcular motor bellekte ki ritmi kullanmak durumundadırlar. 

Etkili bir motor öğrenme ve hareketlerin üst düzey kalitede 

uygulanabilmesi için bu durum gereklidir (Singh, 2004). Ritim 

hareketlerin dinamizmi ve mükemmelliği için önemlidir. Sporcuların 

belleğinde ki ritim duygusu dış dünyadan tempo ve müzik ile 

desteklenebilmektedir. Sportif aktivitelerin çoğunda fark etmeksizin bir 

ritmin uygulanması söz konusudur. Potaya gitme, top sürme, koşma, 

turnike, dribling, engel koşusu gibi hareketler bir ritim ve dinamizm 

içermektedir. Müzikle tempo tutma, el çırpma ve eşli yapılan hareketler 

ritim özelliğini geliştirmektedir (Sayın, 2011). 

Reaksiyon  

Reaksiyon bir uyarana efektif ve hızlı yanıt verebilme yeteneğidir. Bu 

uyaranı takiben uygulanacak olan hareketleri çabuk başlatarak hızlı 

uygulayabilmek reaksiyon yeteneği gerektirmektedir (Singh, 1991). 

Eskrim, futbol, voleybol gibi bazı spor branşları içindeki çeşitli 

aktivitelerde ortaya çıkan ani eylemlere tepki vermek reaksiyon yeteneği 

ile ilgilidir. 7-10 yaşlarında geliştirilmeye başlanılan reaksiyon yeteneği 

16-18 yaşlarına gelindiğinde üst sınırlarına ulaşmaktadır. Futbolda 

zorlaştırılmış şartlar da uygulanan kaleci antrenmanları, aldatma 

egzersizleri, spor branşına özgü reaksiyon çalışmaları ile reaksiyon 

yeteneği geliştirilebilir (Sayın, 2011).  Reaksiyon sporcuların ani değişen 

durumlarda ve bir uyarandan sonra amaca uygun ve hızlı eylemleri efektif 

şekilde uygulamasına imkân tanır. Bir başka ifade ile uyaranın algılanması 
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ile yanıtın başlamasına kadar geçen zaman aralığı reaksiyon olarak 

tanımlanmaktadır. Öncenden uygulanmış hareketlerden ve mevcut uyaran 

durumlarından elde edilen sinyallere karşılık olarak, kısa zamanda 

hareketlerin uygun şekilde başlatılması ve tamamlanmasıdır. Reaksiyon 

yeteneği için en önemli husus uyaranın algılanması ve motorik yanıt 

arasındaki zamanın mümkün olduğunca kısa olmasıdır (Minz, 2003).  

Koordinatif Yetenek Testleri 

Ayrımlama Testi  

Testin amacı ayrımlama (ayırt etme, farkındalık) yeteneğini 

belirlemektir. Gerekli ekipmanlar 3X6 metre boyutunda bir adet jimnastik 

matı, 2 kg’lık bir adet sağlık topu, her biri 1 kg ağırlığında 5 adet sağlık 

topu, kalem ve kağıt. Bir jimnastik matı şekil 1 de ki gibi başlama 

çizgisinden 2 metre uzağa yerleştirilir. 40 cm çapında bir daire matın 

ortasına çizilir ve 2 kg’lık sağlık topu bu dairenin içerisine yerleştirilir. 

Denekler zıt yöne bakacak şekilde başlama çizgisinin gerisinde beklerler. 

1 kg’lık sağlık topunu iki elleriyle baş üzerinden arkaya bakmadan 

fırlatmak suretiyle daire içerisindeki sağlık topunu vurmaya çalışırlar. 

Denekler 1 denemeden sonra testi 2 kez tekrar ederler ve en iyi derece skor 

olarak kabul edilir. 

Denek; 

Fırlatılan sağlık topu Mat’a dokunursa 1 puan 

Fırlatılan sağlık topu dairenin çizgisine dokunursa 2 puan 

Fırlatılan sağlık topu dairenin içine düşerse 3 puan 

Fırlatılan sağlık topu dairenin içindeki diğer sağlık topuna vurursa 4 

puan alır. 

5 topun fırlatılmasıyla elde edilen bütün puanların toplamı bireysel 

skoru oluşturmaktadır (Chib 2000;Minz 2003 & Singh, 2004). 
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Şekil 1. Geriye sağlık topu fırlatma testi (Chib 2000;Minz 2003 & 

Singh, 2004). 

 

Oryantasyon Testi 

Bu testin amacı oryantasyon yeteneğini belirlemektir. Test için gerekli 

ekipmanlar her biri 3kg’lık 5 adet sağlık topu, bir adet 4 kg’lık sağlık topu, 

kronometre, metre, kalem, kağıt. 

Şekil 2 de gösterildiği gibi 3 kg’lık beş adet sağlık topu aralarında 1,5 

metre mesafe olacak şekilde yarım bir daire içinde düz bir zemine 

yerleştirilir. Denekler ve 4 kg’lık sağlık topu, 3 kg’lık sağlık toplarının 

arkasında tutulur. Test başlamadan önce deneklere 6 sağlık topunun 

arkasında zıt yönlü durmaları söylenir. Teste başlayan denek sinyal ile 

birlikte bulundukları pozisyondan dönüş yapar, ilk olarak önündeki 4 

kg’lık sağlık topuna dokunur ve bu anda testi uygulayan kişi tarafından 3 

kg’lık sağlık toplarından birine numarası söylenerek yönlendirilir. Denek 

numarası söylenen topa dokunur ve tekrar yerine koşar başlangıç 

pozisyonundaki konumuna geçer. Denek beklemeden ikinci kez testi 

başlatır ve tekrar dönüşünü yaptıktan sonra ilk önce 4 kg’lık topa dokunur 

daha sonra testi uygulayan kişi tarafından tekrar numaralı toplardan birine 

yönlendirilir. Bu işlem 3 kez üst üste tekrarlanır ve test tamamlanmış olur. 

Her denek 1 deneme yapar ve sonrasında test uygulanır. Deneğin testi 

tamamladığı süre saniye olarak kaydedilir.Test deneklere 2 kez uygulanır 

ve en iyi derece alınır (Chib 2000;Minz 2003 & Singh, 2004). 
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Şekil 2. Numaralandırılmış sağlık topu koşu testi (Chib 2000;Minz 

2003 & Singh, 2004). 

Ritim Testi  

Testin amacı ritim yeteneğini belirlemektir. Test için gerekli 

malzemeler her biri 1 m çapında 11 adet jimnastik çemberi, bir adet 

kronometre, bir adet ölçüm bandı. 11 adet jimnastik çemberi sistematik bir 

şekilde şekil 3 de olduğu gibi yerleştirilir. İlk 3 çember başlangıç 

çizgisinden 5 metre uzağa birbirlerine bitişik olarak ardışık bir sıra ile 

dizilir. Benzer şekilde diğer 3 çemberde bitiş çizgisinden 5 metre uzağa 

yerleştirilir. Kalan 5 çember ise koşu mesafesinin ortasına birbirlerine 

bitişik olacak şekilde bir sıra ile yerleştirilir. Başlangıç çizgisi ile bitiş 

çizgisi arasındaki mesafe 30 metredir. Testi uygulan kişi ilk önce deneklere 

testi göstererek açıklar. Denekler daha sonra önce 30 metrelik mesafeyi 

jimnastik çemberlerinden bağımsız olarak düz bir şekilde mümkün 

olduğunca süratli olarak koşarlar. Daha sonra denekler düzenli bir ritimde 

ve maksimum hızda sistematik bir şekilde düzenlenen 11 adet jimnastik 

çemberi boyunca ritmini ayarlayarak her bir çember arasında adımlama 

(stepping) yaparak koşar. Her denek ilk önce bir deneme yapar. Birinci ve 

ikinci koşu arasındaki farklılık skor olarak kaydedilir (Chib 2000;Minz 

2003 & Singh, 2004). 
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Şekil 3. Verilen Ritme Sprint Testi (Chib 2000;Minz 2003 & Singh, 

2004). 

 

Reaksiyon Testi 

Bu testin amacı reaksiyon yeteneğini belirlemektir. Test için gerekli 

ekipmanlar her biri 4 metre uzunluğunda iki adet ahşap plaka, 1,20 metre 

yüksekliğinde bir destekleme sehpası, bir adet voleybol topu, kağıt ve 

kalem. 

Her biri 4 metre uzunluğunda olan iki plaka 1,20 metre yüksekliğindeki 

destekleme sehpasına eğimli olarak şekil 4 de gösterildiği gibi yerleştirilir. 

Öyle ki destekleme sehpası ile ahşap plakların birleşme yerinden 

bırakılacak voleybol topu eğimli plaklar üzerinden serbest bir şekilde 

rahatça yuvarlanarak aşağı doğru inebilsin. Plaklardan birinin dış tarafı 

derecelidir ve plakların alt uçları ile başlama çizgisi arasında 1,5 metrelik 

mesafe bulunmaktadır. Denekler başlama çizgisinde plaklara sırtı dönük 

olarak beklerler. Testi uygulayan kişi plakların üst kısmından voleybol 

topunu bırakmasıyla birlikte düdük ile deneği harekete geçirir. Denek 

düdük sesini duyar duymaz hemen döner ve yukardan bırakılan voleybol 

topunu durdurmak için süratle koşar. Deneğin topu plaklar üzerinde 2 

eliyle birlikte durdurması gereklidir. Deneğin topu durdurduğu nokta skor 

olarak plaklar üzerindeki dereceden belirlenir. Deneğin topu tuttuğu anda 

yukarı doğru itmesine izin verilmez. Her denek bir deneme ve sonrasında 

2 kez testi uygular en iyi skor alınır (Chib 2000;Minz 2003 & Singh, 2004). 
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Şekil 4. Top reaksiyon egzersiz testi (Chib 2000;Minz 2003 & Singh, 

2004). 

Denge Testi  

Testin amacı denge yeteneğinin belirlenmesidir. Test için gerekli 

malzemeler 1 adet 4 metre uzunluğunda denge tahtası, 1 adet 1 kg’lık 

sağlık topu, 1 adet 2 kg’lık sağlık topu, kronometre, kalem ve kağıt. 

Standart boyutlardaki bir denge tahtası zemin üzerine başlama çizgisinden 

1,5 metre uzağa şekil 5 de ki gibi yerleştirilir. Denekler 1 kg’lık sağlık topu 

ile birlikte başlama çizgisinin arkasında beklerler. 2 kg’lık sağlık topu 

denge tahtasının diğer ucuna denge tahtası üzerine koyulur. Deneklerin 

güçlü olan elleri gergin ve zemine paralel olacak şekilde 1 kg’lık sağlık 

topunu elleri üzerinde tutarlar, diğer elleri de zıt kulak memelerini tutar. 

Düdük ile denek teste başlar ve denge tahtası üzerinde ilerler, denge 

tahtanın diğer ucundaki topu herhangi bir ayağıyla aşağı iter sonra 

dengesini kaybetmeden geri döner ve yerine ulaşır. Deneklerin kolunu 

bükmesine izin verilmez. Her denek 1 denemeden sonra yalnızca bir kez 

testi uygular. Skorlar süre olarak kaydedilir (Chib 2000;Minz 2003 & 

Singh, 2004). 

 

Şekil 5. Denge Testi (Chib 2000;Minz 2003 & Singh, 2004). 



324 

 

Koordinatif Yetenekler İle İlgili Bilimsel Araştırmalar 

Minz, (2003) tarafından yapılan bir çalışmada sıçrama içeren veya 

badminton gibi ayak hakimiyetinin gelişmiş olmasına ihtiyaç duyan spor 

branşlarında koordinatif yeteneklerin önemli olduğu belirtilmiştir. Ayrı 

ayak hakimiyetine ihtiyaç duyan sportif aktivitelerde koordinatif 

yeteneklerin baskınlık seviyelerinin değişkenlik gösterdiği ifade edilmiştir. 

Sprinterlerin koordinatif yetenekleri ile sprint performansı arasındaki 

ilişkinin incelendiği bir araştırmada. Oryantasyon, denge ve reaksiyon 

yeteneği ile sprint performansı arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu 

tespit edilmiştir (Kolley, 1999).  

Manilal ve ark, (1990) yapmış oldukları bir araştırmada voleybolcuların 

basketbolculardan daha iyi oryantasyon ve reaksiyon yeteneğine sahip 

olduklarını belirlemişlerdir.  

Uyaran durumunun ve yönlendirme durumunun reaksiyon süresi ile 

hareket süresi üzerine etkisinin incelendiği bir araştırmaya takım ve 

bireysel sporlardan 42’şer sporcu olmak üzere toplam 84 sporcu 

katılmıştır. Uyaranın ve yönlendirmenin uygulandığı iki durumda da takım 

sporları kategorisinde ki sporcuların reaksiyon zamanı ve hareket 

sürelerinin daha iyi olduğu görülmüştür (Burke, 1972). 

Yapılan bir başka araştırmada koordinatif yeteneklerden denge, 

oryantasyon, ayrımlama ve reaksiyon’un voleybol oyun yeteneği ile 

önemli düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür (Chib, 2000). 

Voleybol oyunu; futbol, basketbol, veya hokey gibi belirli bir müsabaka 

süresine sahip değildir. Dolayısıyla voleybolcular süresi belirli olmayan 

müsabaka sırasında sınırlı enerjilerini korumalı ve çok dikkatli kullanmalı, 

yüksek bir doğrulukla ve ekonomik şekilde hareketlerini ve hareket 

fazlarını uygulamalıdırlar. Ayrımlama yeteneği hareketlerin ekonomik 

şekilde yüksek bir doğruluk derecesinde uygulanması için gereken önemli 

bir koordinatif yetenektir ve voleybolcular için önemlidir (El-Deeb, 2012). 

Yapılan bir araştırmada takım sporlarında denge yeteneğinin oyun 

içinde ani duruş ve yön değiştirmelerde, top kontrolü ve topa yapılacak 

hamlelerde önemli olduğu belirtilmiştir (Chib 2000). 

Yine önceki bir araştırmada voleybol gibi takım sporlarında, görsel 

uyaranı(top) doğru algılamak ve sonrasında kaliteli bir sportif hareket ile 

yanıt vermek için reaksiyon, ayrımlama, denge ve oryantasyon gibi 

koordinatif yeteneklerin gelişmişliğine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir 

(El-Deeb, 2012). 

Koordinatif yeteneklerin, dayanıklılık sporlarında yüksek hareket 

verimi ve ekonomisi, sprint gerektiren sporlarda üst düzey patlayıcılık ve 
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kuvvet gerektiren hareketleri kolaylaştırma, kuvvet sporlarında kısa zaman 

içinde maksimal kuvvetin ortaya koyulması, teknik gerektiren sporlarda 

sportif tekniğin daha çabuk öğrenilip daha kaliteli uygulanması ve 

değişkenlik gösteren durumlara çabuk uyum ve taktisel becerinin iyi 

kullanılmasına katkı sağladığı belirtilmiştir (Chib, 2000). 

Peker ve ark, (2018) Life kinetik antrenmanlarının koordinatif 

yetenekler üzerine etkisini incelediği bir araştırmada. Futbolcu çocukların 

koordinatif yeteneklerinin life kinetik antrenmanları ile geliştirilebildiğini 

belirlemişlerdir.  

Yapılan bir çalışmada voleybolcular’ ın oryantasyon yeteneği 

ortalamaları 12.84±1.83 saniye, ritim yeteneği ortalamaları 2.46±1.22 

saniye ve ayrımlama yeteneği ortalamaları ise 9.72±3.32 puan iken 

hentbolcular’ ın oryantasyon yeteneği ortalamaları 11.2±1.11 saniye, ritim 

yeteneği ortalamaları 3.23±1.26 saniye ve ayrımlama yeteneği ortalamaları 

ise 9.55±2.77 puan olarak tespit edilmiştir (Lohchab, 2014). 

Singh ve Saini, (2017) Yetişkin basketbolcuların oryantasyon yeteneği 

ortalamalarını 7.9±0.57 saniye, ritim yeteneği ortalamalarını 0.87±0.14 

saniye ve ayrımlama yeteneği ortalamalarını 10.7±3.19 puan olarak 

belirlemiştir.   

Önceki bir araştırmada, 18-25 kategorisinde ki badmintoncular’ ın 

oryantasyon süresi 7.54±6.60 saniye, ritim süresi 6.61±0.52 saniye ve 

ayrımlama puanı ise 10.10±2.65 olarak bulunmuştur. Diğer taraftan, aynı 

yaş kategorisinde ki masa tenisçileri’ nin oryantasyon süresi 11.61±1.56 

saniye, ritim süresi 11.12±1.47 saniye ve ayrımlama puanı ise 7.00±1.41 

olarak belirlenmiştir (Rana ve Rajpoot, 2013). 

Taşkın ve ark, (2017) tarafından yapılmış bir araştırmada judocuların 

oryantasyon yeteneği ile çeviklik performansı arasında pozitif anlamlı bir 

ilişki olduğunu belirlenmiştir.  

Yapılan bir araştırmada, judocuların oyun yeteneği ile denge 

performansı arasında anlamlı ilişki bulunmuş ancak ritim, ayrımlama, 

reaksiyon ve oryantasyon yeteneği ile oyun yeteneği arasında herhangi bir 

ilişki bulunmamıştır. Güreşçilerin oyun yeteneği ile ayrımlama ve denge 

performansı arasında anlamlı bir ilişki saptanırken, diğer koordinatif 

yetenekler ile oyun yeteneği arasında herhangi bir ilişki belirlenememiştir 

(Rana ve Rajpoot, 2015).  

Yine bir başka araştırmada karateci çocukların ritim ve oryantasyon 

yeteneği arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir (Peker ve Vural, 

2018). 

Peker ve ark, (2017) tarafından yapılmış bir diğer araştırmada ise 

judocuların oyun yeteneği ile çeviklik yeteneği arasında herhangi bir 

anlamlı ilişki tespit edilememiştir.  
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Çoruh ve Zengin, (2019) tarafından yapılan bir araştırmada güreşçilerin 

ritim ve oryantasyon sürelerinin judoculardan anlamlı şekilde iyi olduğu 

belirlenirken ayrımlama puanları arasında anlamlı farklılık 

belirlenmemiştir. 

Peker ve Vural, (2019) tarafından yapılan bir başka araştırmada ise 

takım sporları kategorisinde ki sporcuların ayrımlama puanları ve 

oryantasyon sürelerinin bireysel sporlar kategorisindeki sporculardan 

anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür  

Sonuç 

Sonuç olarak koordinatif yeteneklerin sportif performans için temel 

motorik özellikler kadar önemli olduğu düşünülmektedir. Sportif 

hareketlerin ve tekniğin, ekonomik, ritmik akıcı, dengeli, çabuk ve üst 

seviyede bir doğrulukla uygulanması için gerekli olduğu düşünülmektedir.  

Takım sporları ve bireysel sporlardaki sporcuların farklı koordinatif 

yeteneklerinin birbirlerine göre gelişmişlik düzeylerinin farklılaştığı 

görülmüştür. Sporlar içerisinde rakibin konumu ve aksiyonu, oyuncunun 

kendi konumu ve aksiyonu veya takım sporları için takım arkadaşlarının 

pozisyon ve eylemi, sporlar içerisinde kullanılan objelere ilişkin 

durumların kısa sürede algılanması, algılanan duruma yanıt oluşturulması 

ve hareketin yüksek bir başarı oranı ile icra edilmesi gerekmektedir. 

Bunların yapılabilmesi için koordinatif yeteneklerin önem arz ettiği 

düşünülmektedir. Branşlara göre koordinatif yeteneklerin gelişmişlik 

seviyesinin farklılaştığı belirlenmiştir.  
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SPORDA CORE ANTRENMAN 

Yaşar ÇORUH* 

 

Giriş 

Core kelimesi İngiliz lisanında merkez veya çekirdek anlamı 

taşımaktadır (Gür, 2015). Türkçe de ise vücudun merkezi olan anatomik 

bölgeyi en iyi ifade eden terim gövdedir. Çoğu İngilizce kitapta core 

egzersizi vücudun merkezinde bulunan kas ve dokuları antrene etmek için 

kullanılan gövde egzersizleri olarak tanımlanmaktadır. Bir takım fizyoloji 

ve antrenman bilgisi kitaplarında core kelimesi temel egzersizler olarak 

belirtilmiş ve genelde antrenmanların başlangıcı sırasında uygulanan 

egzersizleri işaret etmek için kullanılmaktadır (Bungardt ve ark, 2006; 

Başandaç, 2014). Ancak spor bilimleri terminolojisinde ise core stabilitesi, 

core egzersizi, core kuvveti ve dayanıklılığı gibi ifadeler gövde ile ilgili 

merkez bölgesi kaslarını ve bu kasları antrene eden egzersizleri ifade 

etmek için kullanılmaktadır. Vücudun merkezi şeklinde kabul edilen bu 

bölüm, pelvis, abdominal boşluk, omurga ve üst bölümleri oluşturan sinir, 

kas, iskelet ve bağ dokulardan meydana gelen, abdominal, gluteal ve 

paraspinal kasların stabilite’ sinin en uygun performans için önemli olduğu 

yerdir (Nadler ve ark, 2001; Sever, 2016). 

Son zamanlarda popülaritesinin hızla arttığı gözlemlenen core 

antrenman, çoğu antrenman planlamasının temelini oluşturmaya 

başlamıştır (Santana ve ark, 2005; Riewald, 2003). Core antrenman 

omurgayı dengeleyen derin kaslar ile lumbo pelvik kasların 

güçlendirilmesi için kişinin vücut ağırlığı ile uygulanan egzersizlerdir 

(Santana ve ark, 2005; Atan, 2013). Eskiden beri hem batı hem de doğu 

uygarlıklarında uygulanan antrenmanların temel felsefesi’ nin farklı 

şekillerde ifade edilse de core antrenmanlar ile oluşturulduğu 

görülmektedir (Santana ve ark, 2005; Bungardt ve ark, 2006). 

Vücudumuzdaki kasların aktifleştirilmesi vücut dengesinin sağlanması 

için hayati öneme sahiptir. Kasları aktifleştirilmemiş pasif bir insanın 

omurgası dengesizdir. Dengenin geliştirilmesi için aktif edilen kas 

grupları, core antrenmanlar ile üzerinde durulan core bölgesi şeklinde ifade 

edilen kaslardır. Core antrenmanları vücut dengesini sağlamak için gerekli 

kasların aktifleştirilmesi için çok önemlidir (Santana ve ark, 2005). 

Core antrenman, core bölgesinde ki kaslar ve bu kasların aktivitesine 

yönelik spesifik olarak tasarlanmış antrenmanlar şeklinde de ifade 

                                                      
* Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. 
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edilmektedir. Core kaslar vücudun hem alt hem de üst bölgesinin kuvveti 

aktarmasına yardımcı olan, abdominal ve sırt bölgesi kaslarını 

içermektedir. Bu kaslar gündelik hayatta ki hareketlerin yanı sıra ağırlık 

kullanarak uygulanan kuvvet antrenmanları sırasında omurganın 

stabilizasyonu için çok önemlidir (Willardson, 2014; Muratlı, 2007). Core 

antrenmanlar küçük ve büyük kas gruplarını güçlendirerek sportif 

yaralanma riskini minimuma indirir, vücut dengesi ve postural kontrolü 

arttırır ve bunlara bağlı olarak bir hareketten diğerine geçişte kolaylık 

sağlar (Santana ve ark, 2005; Herrington ve Davies, 2005). 

Core Antrenmanlarının Uygulanışı 

 Öncelikle kişinin düzeyi (başlangıç, orta, deneyimli seviye) 

belirlenmelidir 

 Bireyin ne kadar kararlı olduğu tespit edilmelidir.  

 Bir önceki egzersiz periyodu üzerinden ne kadar zaman geçtiği 

önemlidir. Kişinin seviyesi uygulanacak antrenmanın planlanması için 

bilinmelidir. Aşağıda kişinin seviyesinin tespit edilebilmesi için bazı 

öneriler yer almaktadır (Tse ve ark, 2005; Bungardt ve ark, 2006; 

Willardson, 2014). 

 

Core antrenmanlar yeni başlayanlar için ikiye ayrılmaktadır. 

 Birinci başlangıç dönemi: yaşamları boyunca ilk kez core 

antrenmanı yapanlar 

 İkinci başlangıç: bir takım sportif etkinliklere 6 hafta devam etmiş 

ve daha sonra minimum 6 hafta bu etkinliklerden uzaklaşmış kişilerdir. Bu 

tip bireylerde egzersiz yapılmadan geçen uzun bir aradan dolayı birinci 

başlangıç düzeyindedir  (Tse ve ark, 2005; Bungardt ve ark, 2006; 

Willardson, 2014). 

 

Sporcunun hedefine ulaşmasına en iyi oranda yardım edecek 

yöntem belirlenmelidir. Başlangıç düzeyinde ki sporcular için 

stratejiler şu şekildedir; 

  

 Egzersizler kolaydan zora ve sürekli motive edici olmalıdır.  

 Streching vb fazladan çalışma antrenmana eklenebilir. 

 Her bir egzersizin bitimine kadar sabırla çalışmaya devam 

edilmelidir. 

 Aşırı ağrı verecek çalışmalardan kaçınılmalıdır. 

 Amacın ve planların dışına çıkılmamalıdır. 

 Hareketin öğrenilmesi aşamasında alıştırmalar uygulanmalı ve 

yeterince dinlenmeden hareketler uygulanmamalıdır. 

 Doğru hareket tekniği öğrenilmelidir (Tse ve ark, 2005; Bungardt 

ve ark, 2006; Willardson, 2014). 
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Orta düzeydeki bireyler için core antrenmanları iki gruba 

ayrılmaktadır. 

1- Çalışmalardan uzak kalma evresi: herhangi bir sebeple 

antrenmanlara 6 ay devam edememiş kişiler bu evrede 

değerlendirilmektedir. 

2- İstikrar sendromu dönemi: kişiler antrenman yapmak ve formunu 

korumak istiyor ancak belirli bir plan dahilinde antrenmanlara devam 

edemiyorsa bu dönem içerisinde değerlendirilmektedir (Tse ve ark, 2005; 

Bungardt ve ark, 2006; Willardson, 2014). 

Orta düzeydeki bireyler için stratejiler şu şekildedir. 

 Bireyler core antrenmanlara devamlı şekilde katılmalı ve 

çalışmaları tamamlamaya özen göstermeli ve bu konu da kendilerine 

yardımcı olunmalıdır. 

 Başlangıç seviyesindekilere göre üst aşamalara geçmelerine 

müsaade edilmeli ve planlamaya sadık kalarak ilerletilmelidir. 

 Her düzeyde gerektiği kadar çalışma yapmalı kararlı ve tutarlı 

olmasına dikkat edilmelidir. 

 Programa sadık kalınmalıdır. 

 Belirli düzeyde bilgiye sahip olsa bile antrenörün talimatlarına 

kesinlikle uymalıdır. 

 Motivasyonunu güçlü tutmak için sürekli desteklenmelidir. 

 3 aylık antrenman döneminden sonra 1 haftalık ara verilmelidir. 

Bu ara sırasında kişi fiziksel ve zihinsel olarak toparlanmalı ve yapılacak 

daha şiddetli egzersizlere kendini hazırlamalıdır (Tse ve ark, 2005; 

Bungardt ve ark, 2006; Willardson, 2014). 

 

Bireyler için antrenman ve egzersiz yaşam biçimi haline dönüşmüş ve 

hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuş ve kişiler an az 2 yıl civarı 

antrenmana devam ediyorsa bu kişiler deneyimli düzeyde kabul 

edilmektedir. 

 

Deneyimli Düzeydeki sporcular için ise stratejiler şu şekildedir; 

 

 Kişiler core antrenmanları belirtilen sıralama doğrultusunda 

uygular.  

 Bu sporcular çalışmaları zorlaştırmak için ağırlıklar ekleyebilir. 

Dinlenme sürelerinde değişkenlik yapabilir. 

 Üst düzey seviyede ki sporculara uygun core antrenmanlar bu 

bireylere uygulanmalıdır. 
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 Çalışmalar vücut performansının maksimumuna göre 

ayarlanmalıdır. 

 Antrenmanlara mental olarak ne kadar hazırlanılırsa performans o 

düzeyde artacaktır. 

 Sporcular düzenli şekilde kas, kuvvet ve esneklik içeren 

antrenmanlar için motive olmalı ve yeni çalışma türlerine açık olmalıdır.  

 Kapasitenin çok üzerinde çalışılmamaya dikkat edilmelidir.  

 Bireylerin kendi vücutlarını tanımaları ve kendilerine en uygun 

egzersiz türlerini seçebilmelidirler (Tse ve ark, 2005; Bungardt ve ark, 

2006; Willardson, 2014). 

2.1. Core Antrenman Araçları ve Egzersiz Türleri 

Core antrenmanlar hiçbir araç kullanılmadan tamamen vücut ağırlığı ile 

yapılabileceği gibi, bazı yardımcı araç ve ekipmanlar kullanılarak da 

yapılabilmektedir. Antrenmanın amacı ve kullanılan araçlara göre core 

egzersizleri farklı şekillerde uygulanabilmektedir. Kaburgaların alt kısmı 

ile sırttan diz kapaklarına kadar olan bölgelere uygulanan bütün çalışmalar 

core şeklinde değerlendirilebilir. Bu sebeple core antrenmanları dar bir 

alana hapsetmek doğru olmayacaktır (Aşçı, 2011). Core antrenmanları 

sırasında kullanılan bazı araçlar şu şekildedir; Swiss Ball, Bosu Ball, Core 

Roller, Elastic resistance Bands, ve Trx.  

 

 

Resim 1. Bosu Ball Egzersizi 
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Resim 2. Bosu Ball Egzersizi 

 

Resim 3. Swiss Ball Egzersizi 
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Resim 4. Swiss Ball Egzersizi 

 

 

Resim 5. Core Roller Egzersizi 
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Resim 6. Core Roller Egzersizi 
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Resim 7. Elastic Resistance Band Egzersizi 
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Resim 8. Elastic Resistance Band Egzersizi 

 

 

Resim 9. Trx Egzersizi 
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Resim 10. Trx Egzersizi 

 

 

2.2. Core Antrenmanları İle Elde Edilecek Yararlar  

 

 Core antrenmanlarının yararları şu şekilde ifade edilebilir; 

 Güçlü bir fiziğe sahip olunur 

 Denge performansının arttırılması 

 Vücut stabilizasyonunun ve koordinasyonunun geliştirilmesi 

 Yaralanma ve sakatlanma riski azalmaktadır.  

 Sportif aktivitelerde ve gündelik işlerde zindelik. 

 Kalbin güçlenmesine katkıda bulunur.  

 Kas hareketlilik, esneklik ve kapasitesinde artış sağlar.  

 Kaliteli bir uyku düzeni sağlar. 

 Yaşlanmayı geciktirir. 

 Kemik mineral yoğunluğunu arttırır. 

 Cinsel performansı arttırır. 

 Eklemler ve tendonları güçlendirir. 

 Güzel bir fiziksel görüntü kazandırır (Bungardt ve ark, 2006). 
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Sonuç 

Sonuç olarak, core antrenmanları, genellikle vücut ağırlığı kullanılarak 

sırt, bel ve karın bölgesinde ki kasları aktifleştirmek ya da düzeylerini 

korumak için yapılan çalışmalardır. Bazı durumlarda özel ekipmanlar 

yardımı ile çeşitliliği ve zorluk düzeyi değiştirilerek uygulanabilmektedir. 

Core antrenmanların yeni başlayanlarda, orta düzeyli bireylerde ve üst 

düzeyli bireylerde uygulanışı değişkenlik göstermektedir. Kişilerin mevcut 

durumları belirlenmeli antrenman planlaması, egzersiz türleri ve şiddet 

düzeyleri buna göre planlanmalıdır. Ayrıca core antrenmanları ile başta 

denge ve kuvvet gelişimi, eklem, kas ve tendonların güçlendirilmesi, 

sakatlık ve yaralanmaların önlenmesi gibi birçok fayda elde 

edilebilmektedir.  
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FARKLI ŞEKİLLERDE UYGULANAN KUVVET 

ANTRENMANLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARA 

İLİŞKİN BİR İNCELEME 

Alper Tunga PEKER 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

1. Giriş ve Amaç 

Kuvvet bir kas veya kas gruplarının üretebildiği maximum güç veya 

tork olarak tanımlanabilir. Bir başka ifade ile kuvvet dışarıdan gelen bir 

dirence karşı güç üretecek nöromusküler sistemin yeteneği olarak 

isimlendirilir (Bompa ve Haff, 2009). 

Sağlığı, yaşam süresini ve fiziksel uygunluk düzeyini artırmak 

amacıyla kuvvet antrenmanının faydaları bilimsel yayınlarda 

vurgulanmıştır (Prestes ve Ark, 2009). Kuvvet antrenmanlarının sportif 

performansı, fitness seviyesini, gücü, kuvveti ve sıçrama yeteneğini 

artırdığı ispatlanmış ve bu performans öğelerinin gelişimi için yaygın 

olarak kullanılmıştır (Monteiro ve ark, 2009). Kuvvetle ilgili literatür 

incelendiğinde sportif performans için yüksek seviyedeki kuvvetin önemli 

olduğu görülür. Örneğin, futbol,  Amerikan futbolu, voleybol, rugby, buz 

hokeyi gibi sporlar için kuvvetin önemi ortaya konulmuştur (Bompa ve 

Haff, 2009).  

Son on yılın çalışmalarına bakıldığında, sporcuların müsabakalarda 

avantaj sağlamaları için kuvvet gelişimi amaçlanmıştır. Her kuvvet 

antrenman programının temelinde sportif performansı daha üst seviyeye 

çıkarabilmek için kuvvette muazzam kazanımlar elde etmek vardır. 

Sporcularla çalışan antrenörler ve egzersiz bilimcileri için en yüksek 

seviyede kuvvet kazanımı sağlayacak, en etkili programı belirlemek odak 

nokta olmalıdır (Mann ve Ark, 2010). 

Antrenman periyodu boyunca kuvvetin kazanımlarının maximum 

seviyeye çıkarılmasında optimal fizyolojik zorlanma çok önemlidir. 

Antrenman yükündeki periyodik bir değişiklik optimal fizyolojik 

zorlanmayı sağlayan etkili bir yöntem olarak bildirilmiştir böylece sabit bir 

yük ile yapılan antrenmanlarda gözlenen kuvvet artışına göre daha fazla 

kuvvet artışı elde edilmiştir (Kraemer ve Ark, 2000). Kuvveti, gücü, kassal 

dayanıklılığı ve yağsız vücut kütlesini artırmak kuvvet antrenmanlarının 

yararları arasındadır. Kuvvet antrenman’ının serileri, haftalık sıklık sayısı, 

tekrar sayısı, egzersiz tipleri, seriler arasındaki dinlenme, hareket hızı ve 

eklem açısı gibi değişkenler üzerinde oynamalar yapılarak amaca uygun 

farklı yönlerde gelişimler sağlanabilir. Bu süreçte tüm doğal değişkenler 

göz önünde bulundurulur. Bu anlamda bireysel ve sistematik egzersiz 



342 

planlamasının önemi büyüktür. Periyotlamanın temelinde en yüksek 

yoğunlukta antrenman yapmak vardır bunun nedeni aşırı yüklenme 

ilkesine bağlı olarak, baskı ve kazanç arasındaki pozitif ilişkidir (Rhea ve 

ark, 2002). Düzenli ve Düzensiz programlar arasındaki bir karşılaştırmada, 

Periyotlanmış antrenman ile Periyotlanmamış antrenman kıyaslandığı 

zaman kas kuvveti artışı için periyotlanmış antrenmanın daha faydalı 

olduğu kanıtlanmıştır (Kraemer ve ark, 2000). 

Dolayısıyla bu araştırmanın amacı sporculara uygulanan farklı kuvvet 

antrenmanlarının etkisinin incelendiği çalışmaların karşılaştırılmasıdır. 

2. Yöntem 

Bu çalışmada literatür taraması yapılarak kuvvet antrenmanları ile ilgili 

SCI, SSCI, SCI-Expanded gibi indexlerde taranan dergilerde yabancı 

yazarlar tarafından yayınlanmış toplam 10 adet makaleye ulaşılmıştır. Bu 

makalelerden 6 tanesi kullanılan kuvvet antrenman çeşitleri veya yapılan 

ölçümler açısından klasikleşmiş yöntemler tercih edildiği için elenmiş, 

geriye kalan 4 makale incelenerek çalışmada kullanılmıştır. 

3. Tartışma ve Sonuç 

 

Monteiro ve ark (2009)’nın Periyodize olmayan, doğrusal olarak 

periyotlanan ve doğrusal olmayan periyodizasyonu içeren antrenman 

yüklerini takip eden üç aylık rutinlerden sonra kuvvetin gelişimlerini 

karşılaştırmak amacıyla yapmış oldukları bir çalışmaya kolejdeki ağırlık 

antrenman sınıflarından son iki yıl boyunca haftada 4 gün bench press ve 

squat egzersizleri ile antrene edilmiş 27 sağlıklı erkek dahil edilmiştir. 

Denekler rastgele seçilerek eşit olarak dağıtılmış ve 3 grup oluşturulmuştur 

deneklere üç ay boyunca haftada beş gün kuvvet antrenmanı uygulanmış, 

Antrenman programı A ve B grubu olmak üzere iki grup halinde farklı 

hareketlerden oluşmuştur. A grubundaki hareketler (Bench press, incline 

bench press, decline bench press, lateral rises, military press, triseps pull 

down ve barbell french press), B grubundaki hareketler ise (Leg press, 

hamstring curl, squat, row, lat pull down, chin up, biceps curl, preacher 

curl) gibi hareketlerden oluşmuştur. Uygulanan antrenman programı tablo 

1 de verilmiştir.  

Deneklerden antrenman öncesi, dördüncü hafta, sekizinci hafta ve 

antrenman sonrası olmak üzere toplam dört ölçüm alınmış, ölçümlerde üst 

vücut kuvveti için benc press egzersizinin 1RM’si, alt vücut kuvveti için 

leg press egzersizinin 1RM’si kullanılmıştır. 

On iki haftalık antrenman periyodu sonunda yalnızca doğrusal olmayan 

periyodizasyon grubunun bench press maksimal kuvveti anlamlı ölçüde 

artmıştır. 
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Doğrusal olmayan periyodizasyon grubunun bench press kuvveti ve leg 

press maksimal kuvveti dördüncü, sekizinci hafta ve antrenman sonrası 

yapılan ölçümlerde anlamlı artış göstermiştir. 

Doğrusal periyodizasyon grubu leg press maksimal kuvveti için 

yalnızca sekizinci haftadan sonra anlamlı kuvvet artışları gösterdi fakat 

sekizinci haftadan sonra antrenman sonuna kadar ilave artış gösteremedi. 

Periyodize olmayan antrenman grubu on iki haftalık antrenman periyodu 

sonunda hiç kuvvet artışı gösteremedi. 

Sonuç olarak belirli bir kuvvet antrenman geçmişi olan sporcularda 

doğrusal olmayan periyodizasyonun kuvvet gelişimi için kullanılması 

önerilebilir. Doğrusal periyodizasyonun alt vücut kuvveti gelişimi için 

sekiz haftaya kadar olan periyotlamalarda kullanılabileceği ancak sekiz 

haftadan sonraki süreçte gelişim gözlenemediği söylenebilir. 

Periyotlanmamış bir antrenman sürecinin kuvvet gelişimi sağlamayacağı 

düşünülebilir. Doğrusal olmayan periyodizasyon grubunun yapılan tüm 

ölçümlerde anlamlı artışlar göstermesi ise bu yöntemin organizmanın 

antrenmana adaptasyon sağlayarak gelişimin yavaşlamasını engellemiş 

olabileceğinden kaynaklandığı düşünülebilir. 
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Tablo.1 Üç aylık deneklere uygulanan antrenman programı  
Periyodize Olmayan Pazartesi A Salı B Çarşamba Perşembe A Cuma B 

1. mikro siklüs 3X8-10 RM  OFF  3X8-10 RM 

2. mikro siklüs 3X8-10 RM  OFF  3X8-10 RM 

3. mikro siklüs 3X8-10 RM  OFF  3X8-10 RM 

4. mikro siklüs 3X8-10 RM OFF  OFF 3X8-10 RM 

Doğrusal Periyodize      

1. mikro siklüs 3X12-15 RM  OFF  3X12-15 RM 

2. mikro siklüs 3X8-10 RM  OFF  3X8-10 RM 

3. mikro siklüs 3X4-5 RM  OFF OFF 3X4-5 RM 

             4. mikro siklüs 3X12-8-4RM OFF  OFF 3X12-8-4 RM 

Doğrusal olmayan Periyodize      

1. mikro siklüs 3X12-15 RM  OFF  3X8-10 RM 

2. mikro siklüs 4X4-5 RM  OFF  3X12-15 RM 

3. mikro siklüs 3X8-10 RM  OFF  4X4-5 RM 

4. mikro siklüs 3X12-8-4RM OFF  OFF 3X12-8-4 RM 

A: A grubu hareketleri 

B: B grubu hareketleri  

1RM: 1 maximum tekrar 
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Alvarez ve ark (2012)’nın 18 haftalık kuvvet antrenmanının low 

handicap golfçüler üzerinde, maksimal kuvvet, patlayıcı kuvvet, golf 

sopasının ivmelenme süresi ve top hızına etkisini incelemek amacıyla bir 

çalışma yapmışlardır. Çalışmaya 10 sağlıklı erkek golfçü katılmıştır. Hafta 

başına yaptıkları antrenman saati ve antrenman yılı bakımından homojen 

olan denekler rastgele kontrol ve deney olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. 

18 hafta boyunca kontrol ve deney grubu standart golf antrenmanlarına 

devam etmiş, ancak deney grubuna golf antrenmanlarına ilaveten haftada 

2 gün, ilk 6 hafta maximal, ikinci 6 hafta patlayıcı ve üçüncü 6 hafta golf’e 

özel kuvvet antrenmanı programı uygulanmıştır. Deneklere uygulanan 

antrenman programı tablo 2 de sunulmuştur. Deneklerden antrenman 

öncesi, altıncı hafta, on ikinci hafta, on sekizinci hafta ve antrenman 

programının bitişinden 5 hafta sonra olmak üzere toplam 5 ölçüm 

alınmıştır. 

Yapılan bütün ölçümlerde deney grubunun maximal kuvvet ortalaması 

ve patlayıcı kuvvet ortalaması antrenman öncesine göre anlamlı ölçüde 

artış göstermiştir. Deney grubunun top hızı ve golf sopasının ivmelenme 

hızı ortalamasında 6. Hafta sonunda yapılan ölçümde anlamlı farklılık 

gözlenmezken, 12. Hafta sonunda, 18. Hafta sonunda ve antrenman 

programının bitişinden 5 hafta sonra yapılan ölçümlerde antrenman 

öncesine göre anlamlı artış gözlenmiştir. Yapılan ölçümlerin hiçbirinde 

kontrol grubunun top hızı, golf sopasının ivmelenme hızı, maximal kuvvet 

ve patlayıcı kuvvet özelliklerinde anlamlı değişiklik görülmemiştir. 

Sonuç olarak 6 haftalık kuvvet antrenmanı patlayıcı kuvveti ve 

maksimal kuvveti geliştirebilir ve daha özel kuvvet egzersizleri için bir 

temel oluşturabilir. Kuvvetteki bu kazanımlar golf için belirleyici olan 

uzun mesafeli vuruş performansına dönüştürülebilir. Ancak kuvvetteki 

kazanımların top hızı, golf sopası hızı ve uzun mesafeli etkili vuruş 

performansına dönüştürülebilmesi için patlayıcı egzersizler içeren 12 

haftalık kuvvet antrenmanın gerekli olacağı söylenebilir. Golf’de ki vuruş 

tekniği farklı kasların koordineli aksiyonlarına bağlı olan komple bir 

harekettir. Bu noktada antrenörler kuvvet antrenmanlarının teknik 

antrenmanlarla kombine edilmesine dikkat etmelidir.  Maximal kuvvet, 

patlayıcı kuvvet, top hızı ve golf sopasının ivmelenme hızındaki 

kazanımlar 18 haftalık programdan birkaç hafta sonra bile sürdürülebilir. 
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Tablo.2 Deneklere uygulanan 18 haftalık antrenman programı. 

Not: Denekler cumartesi veya Pazar günü 1 tam raund antrenman yaptı. 

  

Gruplar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 

Kontrol grubu 

60 dk golf uzun 

mesafe vuruş 

yarım raund 9 

delikli 

60 dk golf 

uzun mesafe 

vuruş 

60 dk core 

stability 

training 

30 dk golf shots 

demir ve tahta 

sopalarla 

yarım raund 9 delikli 

30 dk streching 

egzersiz 

60 dk demir veya tahta 

shotlarla vuruş 60 dk 

genel kuvvet antrenmanı 

60 dk golf’e özgü 

uzun mesafe vuruş 

yarım raund 9 delikli 

Full raund 

veya 

dinlenme 

Full raund 

veya 

dinlenme 

Deney grubu 

maksimal kuvvet 

(6 hafta) 

60 dk golf uzun 

mesafe vuruş 

yarım raund 9 

delikli 

60 dk golf 

uzun mesafe 

vuruş 

60 dk core 

stability 

training 

80 dk maksimal 

kuvvet antrenmanı 

60 dk demir veya tahta 

shotlarla vuruş 60 dk 

genel kuvvet antrenmanı 

80 dk maksimal 

kuvvet antrenmanı 

Full raund 

veya 

dinlenme 

Full raund 

veya 

dinlenme 

Deney grubu patlayıcı 

kuvvet 

(6 hafta) 

60 dk golf uzun 

mesafe vuruş 

yarım raund 9 

delikli 

60 dk golf 

uzun mesafe 

vuruş 

60 dk core 

stability 

training 

90 dk ağırlıklarla 

kombine edilen 

plyometrik 

antrenman 

60 dk demir veya tahta 

shotlarla vuruş 60 dk 

genel kuvvet antrenmanı 

90 dk ağırlıklarla 

kombine edilen 

plyometrik antrenman 

Full raund 

veya 

dinlenme 

Full raund 

veya 

dinlenme 

Deney grubu golfe 

özgü kuvvet 

(6 hafta) 

40 dk golf uzun 

mesafe vuruş 

yarım raund 9 

delikli 

60 dk golf 

uzun mesafe 

vuruş 

60 dk core 

stability 

training 

40 dk golfe özgü 

kuvvet antrenmanı 

yarım raund 9 delikli 

60 dk demir veya tahta 

shotlarla vuruş 60 dk 

genel kuvvet antrenmanı 

80 dk golfe özgü 

kuvvet antrenmanı 

Full raund 

veya 

dinlenme 

Full raund 

veya 

dinlenme 
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Tablo.3 Kuvvet antrenman programının detayları 

Antrenman Türleri Egzersiz isimleri 
Set ve tekrar 

sayısı 

Yüklenme 

şiddeti 

Setler arası 

dinlenme 

Maksimal kuvvet antrenmanı 

Horizontal bench press 

seated row machine 

barbell squat 

Seated barbell military press 

seated calf extension 

Triseps cable push down 

3X5 

3X5 

3X5 

3X5 

3X5 

3X5 

%85 

%85 

%85 

%85 

%85 

%85 

 

4 dakika 

4 dakika 

4 dakika 

4 dakika 

4 dakika 

4 dakika 

Patlayıcı kuvvet antrenmanı 

Horizontal bench press + plyometrik push 

up 

seated row machine + explosive pull down 

barbell squat + dikey sıçrama (45 cm engel 

üzerinden) 

seated barbell military press + plyometrik 

push ups 

seated calf extension + Vertical jumps (45 

cm over hurless) 

Triseps cable push down + plyometric push 

ups 

 

3X6 + 10 

3X6 + 10 

3X6 + 10 

3X6 + 10 

3X6 + 10 

3X6 + 10 

 

%70 

%70 

%70 

%70 

%70 

%70 

4 dakika 

4 dakika 

4 dakika 

4 dakika 

4 dakika 

4 dakika 

Golfe özgü kuvvet antrenman 

programı 

Golf drives with weighted clubs 

Accelerated drives an acceleration tubing 

golf club system 

3X10 

3X10 
 

4 dakika 

4 dakika 
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Kibele ve Behm (2009)’ın stable ve unstable şartlar altında kuvvet 

antrenmanları ile elde edilen üst ve alt vücut antrenman kazanımlarını 

değerlendirmek amacıyla yapmış oldukları çalışmaya, spor bilimleri 

fakültesinden bedenen aktif ancak kuvvet antrenman tecrübesi olmayan 28 

erkek ve 12 bayan olmak üzere 40 öğrenci katılmıştır. Yaş ve 

antropometrik özellikler bakımından homojen olan denekler rastgele 

dağıtılarak 2 antrenman grubu oluşturulmuştur. Deneklere 7 hafta süre ile 

haftada 2 gün kuvvet antrenmanı uygulanmıştır uygulanan antrenman 

programı tablo 4 de verilmiştir. Deneklere uygulanan kısa süreli dengeli ve 

dengesiz alt vücut kuvvet antrenman programının etkilerini belirlemek için 

deneklerin fonksiyonel performansları ölçülmüştür. Fonksiyonel 

performans olarak hoplama, sıçrama, denge ve koşu performansları 

seçilmiş bu özelliklerin değerlendirilmesinde 20 metre sprint, 20 metre sağ 

ve sol bacak ile hoplama 4X9 metre metre git gel koşu, durarak uzun 

atlama ve hareketli ve hareketsiz denge testi kullanılmıştır. Üst vücut 

kuvvetinin ölçümü için mekik çekme performansı ve quadriseps 

kuvvetinin ölçümünde ise squat ve leg extension kullanılmış deneklerden 

antrenman öncesi ve sonrası olmak üzere iki ölçüm alınmıştır. Yalnızca 

squat egzersizi için 2, 4 ve 6. Haftalarda 3 ölçüm alınmıştır. 

Yapılan çalışma sonrası ölçülen parametrelerde gruplar arası 

anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Bununla birlikte cinsiyetler arası 

karşılaştırmalarda istatistiksel olarak herhangi bir farklılık görülmemiştir 

bu nedenle tüm sonuçlar ve tanımlamalar her iki cinsiyet için 

birleştirilecektir. Yapılan ölçümlerde 20 metre sprint performansı ve 4X9 

metre git gel koşu performansında her iki grupta da anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir. Leg extension kuvvetinde antrenman öncesine göre 

antrenman sonrasında her iki grup için %9,5’ lik bir artış görülmüştür. 

Mekik performansında unstable antrenman grubunda %5,6 lık anlamlı bir 

artış görülürken, stable antrenman grubunda ise anlamlı farklılık 

gözlenmedi. Hareketli ve hareketsiz denge testi sonuçlarında antrenman 

öncesine göre antrenman sonrasında iki grup için de istatistiksel olarak 

anlamı gelişmeler görülmüştür. Durarak uzun atlama mesafesinde iki 

grupta da anlamlı artışlar gözlendi. Sağ ve sol bacak ile hoplama 

performansında unstable antrenman grup’ u anlamlı artışlar sunarken, 

stable antrenman grubu anlamlı artış gösterememiştir. 1RM squat 

performansı için her iki grupta da 2, 4 ve 6. Hafta yapılan ölçümlerin 

tamamında anlamlı artış görülmüştür. 

 

Sonuç olarak 7 haftalık iki antrenman metodu sonrasında yapılan 

ölçümlerde çok fazla farklı etki gözlenememiştir. Kuvvette ve fonksiyonel 

performansların çoğunda iki grup arasında antrenmana bağlı bir avantaj 
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olmadığı söylenebilir. Her iki antrenman ile benzer antrenman 

adaptasyonları sağlandığı düşünülebilir. 

 

Tablo.4 Deneklere uygulanan 7 haftalık antrenman programı 

Gruplar Egzersiz adı 

Set ve 

tekrar 

sayısı 

Yüklenme 

şiddeti 

Setler 

arası 

dinlenme 

Stable 

antrenman 

grubu 

Squat 

Vertical jump 

Pull down 

Butterfly 

Benc press 

Leg press(ilk 2 hafta 3X15) 

5X12 

3X6 

3X15 

3X15 

3X15 

5X15 

%75 

%75 

%70 

%70 

%70 

%70 

3 dakika 

3 dakika 

3 dakika 

3 dakika 

3 dakika 

3 dakika 

Unstable 

antrenman 

grubu 

Squat (bosu ball üzerinde) 

Vertical jump 

Pull down 

Butterfly 

Benc press 

A supine hip extension with 

knee flexion on a swiss ball 

T-Bridge 

Shoulder roll on a swiss ball 

Prone hip extension and knee 

flexion combination with both 

legs and a single leg 

 

5X12 

3X6 

3X15 

3X15 

3X15 

3X15 

3X15 

3X15 

3X15 

%50 

%50 

%70 

%70 

%70 

%70 

%70 

%70 

%70 

3 dakika 

3 dakika 

3 dakika 

3 dakika 

3 dakika 

3 dakika 

3 dakika 

3 dakika 

3 dakika 
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Mclean ve ark (2012),  kadın kolej futbolcularında sezon esnasında 

antrenman ve maç yükü ile ilişkili maksimal kuvvet ve algısal yorgunluk 

tepkilerindeki değişiklikleri incelemek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. 

Çalışmaya Teksas üniversitesi bayan kolej futbol takımından 16 futbolcu 

denek olarak katılmış denekler sezon sırasındaki maçların %80 inden fazla 

sahada maça başlayanlar starters ve %50 sinden az sahada maça 

başlayanlar non-starters gruplar olarak ayrılmıştır.  

Denekler 16 haftalık ulusal lig müsabakaları boyunca takip edilmiştir 

ve bu süre zarfında denekler toplam 22 maç oynamıştır. Denekler 8 kez 48 

saat içerisinde 2 maç oynamışlardır. Deneklerden sezon sırasında 9 kez 

maksimal kuvvet ölçümü alınmıştır ve her ölçüm arasında 2 haftalık süre 

bulunmaktadır. Algısal yorgunluk tepkileri haftada 4 kez olmak üzere her 

denek için toplamda 64 kez ölçülmüştür. Ölçümlerde algısal yorgunluk 

tepkisini belirlemek için algısal yorgunluk anketi kullanılmıştır anketteki 

parametreler(yorgunluk, kas ağrısı, uyku kalitesi ve stres seviyesi) olarak 

belirtilmiştir. Maksimal kuvvet ölçümü için ise inertial load cycling 

technique kullanılmıştır. 

Çalışma boyunca bütün denekler takım antrenmanlarına katılmaya 

devam etti.  Takımın uyguladığı antrenman programı tablo 5 de 

sunulmuştur. Takım hafta başına 2 resistance antrenmanı ve 4 kez de teknik 

beceri antrenmanı ile birlikte küçük takım oyunları şeklinde planlanan bir 

antrenman programı izledi. Bütün deneklere aynı antrenman programı 

uygulandı. Resistance antrenman programı büyük kas grupları içeren 

birleşik egzersizler (chest, leg, back) üzerine temellendirilmişti. Ayrıca 

resistance antrenman programı kuvvet üzerine odaklanmış 

yükler(1RM’nin %70 inden fazla ve kuvveti korumaya yönelik yükler ve 

1RM’nin %50 sinden daha az ama yüksek hızda) içeriyordu. Bunlara ek 

olarak resistance antrenmanları az miktarda hız ve çeviklik çalışmaları da 

içermekteydi. 

Sezonun gidişatı boyunca non starters grubun incelenen maksimal gücü 

başlangıç seviyesine göre anlamlı bir değişiklik göstermedi. Startes 

grubunun maksimal gücü 6. Haftaya kadar anlamlı bir değişikliğe 

uğramazken 6. Haftadan sonra başlayan hızlı düşüşlerle birlikte 10. 

Haftada başlangıçtakine göre anlamlı ölçüde azalma göstermiştir. Ayrıca 

startes grubunun maksimal gücü 9, 12, 13, 16. Haftalarda başlangıç 

seviyesine göre daha düşük olmasına rağmen bu farklılık istatistiksel 

olarak anlamsızdı. Öte yandan startes grubu 10. Ve 12. Haftalarda non 

startes grubundan anlamlı ölçüde daha düşük maksimal güce sahipti. 

Algısal yorgunluk ölçümlerinde (yorgunluk, uyku kalitesi, stres 

seviyesi ve kas ağrısı) diğer günlerle karşılaştırıldığı zaman Salı günleri 

yapılan ölçümlerde düşük skorların anlamlı ölçüde arttığı görülmüştür. 

Ayrıca Algısal yorgunluk (yorgunluk, uyku kalitesi, stres seviyesi ve kas 
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ağrısı) sezon boyunca yapılan karşılaştırmalarda Cuma gününe göre 

Perşembe günleri anlamlı bir şekilde daha fazlaydı.  Startes grubu non 

startes grubu ile karşılaştırıldığı zaman startes grubunda Salı, Perşembe, ve 

Pazar günleri kas ağrısı parametresinde düşük skorların daha fazla olduğu 

görülmüştür. Kas ağrısı startes grubunda Cuma günü ile karşılaştırıldığı 

zaman Pazar günleri daha fazlaydı. 9. haftada kas ağrısı startes grubunda 

non startes grubuna göre anlamlı ölçüde arttı. Sezonun ikinci yarısı 

sırasında non startes grubunun maksimal gücünü koruduğu gözlenirken, 

startes grubun maksimal gücü anlamlı düşüşler göstermiştir. 

Maksimal güçte ki bu azalmanın startes grubunun sezonun devamı 

sırasında maçlarda sürekli olarak artan fazla miktarda yüke maruz 

kalmasından kaynaklandığı düşünülebilir.  Sezon boyunca daha fazla yüke 

maruz kalan sporcuların maksimal gücünde düşüşler gözlendi.  

Tablo.5 Sezon boyunca deneklere uygulanan antrenman programı  

 
Pazarte

si 
Salı 

Çarşam

ba 

Perşem

be 
Cuma 

Cumart

esi 
Pazar 

Antren

man 

Dinlen

me 

FP 

(A

M) 

RT 

(A

M) 

FP 

(AM) 

RT 

(AM) 

FP 

(AM) 

Maç(P

M) 

 

FP 

(AM) 

 

Maç(P

M) 

Ölçümle

r 
 FQ  

FQ 

PMAX 
FQ  FQ 

AM: Öğleden Önce 

PM: Öğleden Sonra 

PMAX: Maksimal kuvvet ölçümü her 2 hafta da 1 yapıldı 

FQ: Algısal yorgunluk tepkisi 

RT: Resistance training 

FP: Saha uygulamaları ( teknik beceri çalışmaları ve küçük takım 

oyunları) 

 

Sonuç olarak, 6 hafta boyunca uygulanan kuvvet antrenmanlarının belirli 

bir kuvvet temeli oluşturmak ve genel kuvveti arttırmak için yeterli 

olabiliyorken spor branşına özgü özel kuvvet için 12 haftalık bir süre 

gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca doğrusal olarak Periyotlanmamış 

kuvvet antrenmanlarının kuvvet gelişimini diğer yöntemlere nazaran 

arttırdığı, doğrusal olarak Periyotlanmamış kuvvet antrenmanlarının 

organizmanın antrenmana karşı adaptasyonunu geciktirerek kuvvet 

gelişimi için daha kayda değer olabileceği düşünülmektedir. Öte yandan 

dengeli ve dengesiz zeminde yapılan kuvvet antrenmanlarının kuvvetin 
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gelişimi için istatistiksel olarak kayda değer farklılıklar ortaya koymadığı 

söylenebilir. Son olarak sürekli artan yüklenmeler sonucu veya 16 haftalık 

bir lig süresince sürekli müsabaka oynayarak artan yüklere maruz kalan 

sporcularda kuvvetin 10. Haftalardan itibaren düşüşler gösterdiği, 

sporcuların kuvvet performansını devam ettirebilmesi için dinlenme ve 

rotasyonlara dikkat edilmesi gerektiği söylenebilir. 
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NLRP3 İNFLAMAZOMU VE HİPERTANSİYON 

NLRP3 Inflammasome and Hypertension 

Nur Banu BAL2 

Giriş 

İnflamasyonun hipertansiyon, ateroskleroz, kalp yetmezliği, inme gibi 

birçok kardiyovasküler hastalığın patogenezinde yer aldığı bilinmektedir 

(Liu ve ark., 2017;  Zhou ve ark., 2018). Akut inflamasyon, hasar verici 

uyarıları elimine etmeye, patojenlerle savaşmaya ve hücresel hasarı 

azaltmaya çalışan fizyolojik bir cevap iken; kronik inflamasyon zararlı 

uyaranlar ortadan kaldırılamadığında ya da azaltılamadığında ortaya 

çıkmaktadır. Kronik inflamasyon doku hasarı, kollajen birikimi, fibrozis 

gibi olaylara yol açarak birçok hastalığa neden olabilir (Liu ve ark., 2017). 

Doğal bağışıklık sistemi infeksiyonu tanıyan ve patojeni ortadan kaldırıp 

doku onarımını sağlayan ilk savunma sistemidir. Bu sürece katkı sağlayan 

en önemli olaylardan biri de inflamazom aktivasyonudur. İnflamazomlar 

ve ilk kez 2002 yılında tanımlanmışlardır (Martinon ve ark., 2002). Son 

zamanlardaki çalışmalar inflamazom aktivasyonunun hipertansiyon, 

ateroskleroz, iskemik hasar, kardiyomiyopati ve miyokard infarktüsü gibi 

kardiyovasküler hastalıkların patogeneziyle ilişkili olduğunu göstermiştir. 

Bu yazıda en çok bilinen ve araştırılan NLRP3 inflamazom aktivasyonu ile 

bu inflamazomun hipertansiyon ve hipertansiyonla ilişkili organ 

patolojilerindeki etkisi ve olası tedavi hedefi olarak kullanımı ele 

alınmıştır. 

İnflamasyon ve İnflamazom 

İnflamazomlar doğal bağışıklık sisteminin sensörleri olarak 

bilinmektedir. Bu kompleks yapılar akut enfeksiyonlar ve kronik 

hastalıklara cevap olarak inflamasyonun tetiklenmesinde önemli bir rol 

oynamaktadırlar (Garg, 2011). İnflamazomlar, sitokinlerin olgunlaşmasını 

düzenleyen kaspaz aktivasyonu, inflamasyon ve inflamasyonla ilişkili 

hücre ölümünde rol alan bir protein kompleksidir. Bu kompleksler doğal 

bağışıklık cevabında önemli rolü olduğu bilinen patern tanıma 

reseptörlerinin bir üyesi olan NOD benzeri reseptörlerin aktivasyonuyla 

oluşur (Lamkanfi ve Dixit, 2014). NOD-benzeri reseptörler, patojenle 
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ilişkili moleküler patern moleküllerini (PAMPs; pathogen-associated 

molecular pattern molecules) algıladıklarında kendi kendilerine aktive 

olurlar (oto-aktivasyon)  (Jha ve Ting, 2009). Ayrıca tehlike ile ilişkili 

moleküler patern molekülleri (DAMPs; danger/damage-associated 

molecular pattern molecules) olarak bilinen konakçı kaynaklı stres 

sinyalleri (süperoksit, hidrojen peroksit gibi reaktif oksijen türevleri, 

yüksek konsantrasyonlardaki ATP, hiperglisemi, hiperlipidemi gibi) ve 

çevresel faktörler de NOD benzeri reseptörlerin aktivasyonuna neden olur 

(Mariathasan ve ark., 2006; Davis ve Ting, 2010; Latz, 2010; Zhou ve ark., 

2010). Böylece inflamazom kompleksinin oluşumu tetiklenir. İnflamazom 

aktivasyonu enfeksiyona karşı oluşturulan ilk doğal bağışıklık sistemi 

cevabıdır ve aynı zamanda adaptif immün sistem cevaplarının 

oluşturulmasına yol açar. Mikrobiyal olmayan doku hasarı da inflamazom 

aktivasyonunu tetikleyebilir, bu yüzden inflamazomlar birçok organın hem 

mikrobiyal hem de mikrobiyal olmayan hastalıklarında rol oynamaktadır.  

Günümüze kadar tanımlanmış 4 tane inflamazom olduğu bilinmektedir. 

Bunlar NLRP1 (Nod-like receptor family pyrin domain-containing 

protein-1) inflamazomu, NLRP3 inflamazomu,  AIM2 (absent in 

melanoma 2)  inflamazomu ve NLRC4 (NOD-like receptor family CARD 

domain containing protein 4) inflamazomudur. NLRP3 inflamazomu 

(NALP3 olarak da bilinir) en çok araştırılmış ve çeşitli hastalıklarda 

inflamatuvar cevabın tetiklenmesinde rolü olduğu gösterilmiş izoformdur 

(De Nardo ve Latz, 2011; Zhou ve ark., 2018). 

NLRP3 İnflamazomu 

NLRP3 inflamazomu 3 temel alt üniteden oluşmaktadır; bunlar NLRP3 

proteini, adaptör protein ASC (apoptosis-associated speck-like protein) ve 

pro-kaspaz-1’dir (Jha ve Ting, 2009; Schroder ve ark., 2010). NLRP3, 

immün sistem hücrelerine ulaşan tehlike sinyallerini tanıyan ve IL-1β ile 

IL-18 aracılı inflamatuvar yanıtların tetiklenmesinde görev alan sitozolik 

bir reseptör proteindir (Yang ve ark., 2019). 

Dendritik hücreler, monositler, makrofajlar gibi immün hücrelerde 

NLRP3 inflamazomunun aktivasyonu ve IL-1β ile IL-18’in üretimi sıkı 

kontrol edilen 2 basamaklı bir süreçte gerçekleşir. İlk basamak ateşleme 

(priming) veya sinyal-1 olarak bilinirken, ikinci basamak tetikleme 

(triggering) veya sinyal-2 olarak bilinmektedir. (Elliott ve Sutterwala, 

2015). Priming süreci; PAMP’lar, DAMP’lar veya çevresel faktörler gibi 

stres tetikleyicilerinin Toll-like reseptörler veya TNF-α gibi sitokinler 

tarafından tanınması ve sonrasında NF-κB aktivasyonunun 

tetiklenmesinden oluşur. Bu durum NLRP3, pro-kaspaz-1, pro-IL-1β ve 
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pro-IL-18’in ekspresyonunun artışı ve aktivasyonuna yol açar. Ayrıca bu 

süreçte NLRP3 proteininin de-ubikütinlenmesi ve ASC’nin fosforilasyonu 

gibi posttranslasyonel modifikasyonlar meydana gelir (Zhou ve ark., 2011; 

Stutz ve ark., 2017). Tetiklenme basamağı ise, PAMP veya DAMP’ların 

NLRP3 tarafından algılanması sonucu aktivasyonu ve NLRP3, ASC ve 

pro-kaspaz-1 oligomerizasyonu ile inflamazom kompleksinin oluşumu 

sürecidir. ASC’nin C terminalinde yer alan CARD bölgesi (caspase 

activation and recruitment domain) de pro-kaspaz-1 (45 kDa) ile etkileşir 

ve pro-kaspaz-1’in kendi kendine kesilmesini (oto-cleavage) başlatır. Oto-

kesilme ile iki alt ünite p10 (10 kDa) ve p20 (20 kDa) meydana gelir, 

bunlar heterodimerize olarak aktif kaspaz-1 enzimini oluştururlar 

(Schroder ve Tschopp, 2010). Aktif kaspaz-1 enzimi pro-IL-1β ve pro-IL-

18’i aktif şekilleri olan IL-1β ve IL-18’e dönüştürür. Bu olgunlaşmış 

sitokinler hem otokrin hem parakrin etki ile inflamatuvar sinyal yolağını 

aktive etmek için hücreden salıverilirler (Latz, 2010; Schroder ve Tschopp, 

2010). 

IL-1β, IL-18 ve Kaspaz-1 

IL-1 ailesinde yer alan sitokinler “erken faz sitokinleri” olarak 

bilinirler. Bunlar immun cevabın en erken aşamasında salıverilirler ve 

diğer proinflamatuvar sitokinlerin salıverilmesini sağlarlar. IL-1β’nın, IL-

6 ve IL-17a’nın salıverilmesini, IL-18’in ise IFN-gama, IL-2 ve IL-12’nin 

salıverilmesini tetiklediği gösterilmiştir (Dinarello, 1996; Labow ve ark., 

1997; Cahill ve Rogers, 2008; Mills ve ark., 2013). 

Kaspazlar apoptozun düzenlenmesinde görev alan sistein proteaz 

enzimleridir. Kaspaz ailesinin bazı üyelerinin inflamasyonun 

düzenlenmesinde önemli rol oynadığı gösterilmiştir (Wolf ve Green, 

1999). Bu kaspazlar proinflamatuvar kaspazlar olarak (grup I) bilinirler 

(Martinon ve Tschopp, 2007). Kaspaz-1 hem insanlarda hem farelerde 

proinflamatuvar kaspaz olarak bilinmektedir (Martinon ve Tschopp, 2004; 

2007). Kaspaz-1’in inflamasyondaki başlıca rolü, proinflamatuvar 

sitokinler olan IL-1β ve IL-18’i biyolojik olarak aktif hale dönüştürmektir 

(pro-IL-1β; 31 kDa, pro-IL-18; 24 kDa; aktif formları IL-1β; 17.5 kDa, IL-

18;18 kDa) (Dinarello, 2002). Aktif formdaki sitokinler proinflamatuvar 

etkilerini göstermek için hücreden salıverilirler. Kaspazlar kendileri 

zimojen olarak sentezlenirler ve aktif hale gelmeleri için kesilmeleri 

gerekir. Bu kesilme işleminde inflamazom kompleksinin önemli rol 

oynadığı gösterilmiştir (Pétrilli ve ark., 2007; Schroder ve Tschopp, 2010).  
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Piropitoz 

Piropitoz inflamatuvar sürecin eşlik ettiği programlı bir hücre ölümü 

şeklidir (Hu Q, ve ark.,  2018). İlk defa 1992 yılında makrofajlarda 

tanımlanmış (Zychlinsky ve ark., 1992) ve 2001 yılında piropitoz olarak 

isimlendirilmiştir (Cookson ve Brennan, 2001). Piropitoz süreci başlıca 

kaspaz-1 bağımlı yaygın bilinen doğal yolaktan ve kaspaz-4, kaspaz-5 ve 

11 bağımlı daha az bilinen diğer yolaktan oluşmaktadır (Lacey CA, ve ark., 

2018). Hücreler hiperglisemi, hiperlipidemi, inflamatuvar durum, çeşitli 

çevresel irritanlar gibi koşullar altında PAMP ve DAMP’lar aracılığıyla 

kendilerine uygun inflamazomları aktive ederler. NLRP3 aktive olduktan 

sonra ASC ve pro-kaspaz-1 ile birleşerek inflamazom kompleksini 

oluşturur. ASC’nin CARD bölgesi pro-kaspaz-1 ile etkileşerek kendi 

kendine kesilmesini (oto-cleavage) başlatır ve aktif kaspaz-1 oluşur 

(p10/p20 tetramer). Aktif kaspaz-1 gasdermin ailesinin bir üyesi olan 

GSDMD’yi keser ve 31 kDa’luk amino terminal ürünlerine oligomerize 

olur, bu yapı membran porlarının oluşumuna aracılık eder. Membran 

porlarının oluşumu ise inflamatuvar faktörlerin salıverilmesini, hücrenin 

şişmesini ve en son olarak da piropitozu tetikler (Man ve ark., 2017; 

Afonina ve ark., 2017). 

Piropitoz çeşitli kardiyovasküler hastalıkların patogenezinde önemli bir 

rol oynamaktadır ve endotel hücrelerinde, damar düz kas hücrelerinde 

görülmektedir (Zhang ve ark., 2018; Pan ve ark., 2018). Bu tip hücre 

ölümünün miyokard infarktüsü, hipertansiyon ve kardiyomiyopatili 

hastalarda (Bruder-Nascimento ve ark., 2016; Yang ve ark., 2017; 

Gonzalez-Pacheco ve ark., 2017; Zhu ve ark., 2017; Pereira ve ark., 2018) 

ve iskemi-reperfüzyon hasarı, ateroskleroz, kalp yetmezliği ve 

kardiyomyopatininin deneysel hayvan modellerinde (Luo ve ark., 2014 ve 

2017; Qiu ve ark., 2017; Lugrin ve ark., 2018; Yang ve ark.,  2018) 

meydana geldiği bildirilmiştir. Piropitoz sıkı bir şekilde kontrol edilen 

hücre ölüm formudur ve bu sürecin farmakolojik veya genetik girişimle 

inhibisyonunun birçok durumda kardiyoprotektif etki oluşturduğu 

bildirilmiştir (Zhang ve ark., 2018; Han ve ark., 2018). Bu nedenle NLRP3 

inflamazom aktivasyonu ve piropitoz süreci kardiyovasküler hastalıkların 

önlenmesinde ve tedavisinde potansiyel bir hedef olarak görülmektedir. 

NLRP3 inflamazomunun aktivatörleri 

K+ ve Cl- iyonlarının hücre dışına atılması, Ca+2 sinyali, hücre içine Na+ 

girişi gibi iyon akımları NLRP3 inflamazom aktivasyonunda rol oynayan 

önemli olaylar olarak bilinmektedir (Murakami ve ark., 2012; Muñoz-

Planillo ve ark., 2013; Katsnelson ve Dubyak, 2013; Green ve ark., 2018;). 
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İlk kez hücre içi K+ konsantrasyonundaki azalma NLRP3 inflamazomunun 

genel tetikleyicisi olarak tanımlanmıştır, fakat bu inflamazomun 

aktivasyonu için spesifik olmadığı gösterilmiştir.  

NLRP3 inflamazom aktivasyonu için Ca+2 sinyalinin gerekli olduğu 

bildirilmiştir. Kalsiyum mobilizasyonunun inhibe edilmesinin NLRP3 

inflamazom aktivasyonunu azalttığı, fakat NLRC4 ve AIM2 

inflamazomlarının aktivasyonunu etkilemediği gözlenmiştir (Murakami ve 

ark., 2012; Lee ve ark, 2012). Diğer taraftan bazı çalışmalar Ca+2 sinyalinin 

NLRP3 inflamazom aktivasyonu için gerekli olmadığını ileri sürmektedir. 

Güçlü Ca+2 şelatörü ve sitozolik Ca+2 tamponu (buffer) BAPTA’nın Ca+2 

şelatörü işlevinden bağımsız olarak NLRP3 inflamazom aktivasyonunu ve 

IL-1β kesilmesini inhibe ettiği bildirilmiştir (Katsnelson ve ark., 2015). 

Ca+2 mobilizasyonundaki mekanizmaların aydınlatılması için daha fazla 

çalışmanın yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Na+ NLRP3 inflamazom aktivasyonunda yer alan diğer önemli iyondur. 

Daha önce yapılan bir çalışmada herhangi bir uyarıya cevap olarak NLRP3 

inflamazomunun aktivasyonu için ekstrasellüler Na+ girişi ve intrasellüler 

K+ çıkışının gerekli olduğu bildirilmiştir (Katsnelson ve Dubyak, 2013). 

Na+ girişi ile indüklenen NLRP3 inflamazom aktivasyonunun K+ çıkışına 

bağımlı olduğu gözlenmiştir (Muñoz-Planillo ve ark., 2013). Başka bir 

çalışmada ise Na+ iyonoforu monensinle indüklenen Na+ girişinin NLRP3 

inflamazom aktivasyonuna yol açmadığı gösterilmiştir (Muñoz-Planillo ve 

ark., 2013). Bu nedenle Na+’un hücre içine girişinin NLRP3 inflamazom 

aktivasyonu için mutlak bir gereklilik olmadığı düşünülmektedir. 

Mitokondri kaynaklı reaktif oksijen türevlerinin (ROS) aşırı üretimi 

NLRP3 inflamazomunun en önemli tetikleyicilerinden biridir (Zhou ve 

ark., 2011; Sorbara ve Girardin, 2011; Heid ve ark., 2013). Birçok 

çalışmada NLRP3 inflamazom agonistlerinin farklı hücre tiplerinde 

mitokondri kaynaklı ROS üretimini artırabileceği gösterilmiştir. ROS 

üretimini engelleyen kimyasal inhibitörlerin çeşitli uyarılarla tetiklenen 

NLRP3 inflamazom aktivasyonunu engelledikleri gözlenmiştir. Ayrıca 

hücre ölümü ve mitokondri işlev bozukluğuna neden olan birçok agonistin 

mitokondri DNA oksidasyonunu artırdığı ve bunun da NLRP3 

inflamazomunu aktive ettiği bildirilmiştir (Shimada ve ark., 2012). Başka 

bir çalışmada ROS’un priming sürecinde rolü olduğu,  ROS’a spesifik 

inhibitörlerin NLRP3 ekspresyonunu engelleyerek NLRP3 

inflamazomunu bloke ettikleri dolayısıyla doğrudan NLRP3 

aktivasyonunu etkilemedikleri ileri sürülmüştür (Bauernfeind ve ark., 

2011).  



360 

Zhenyu Zhong ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada okside mitokondri 

DNA’sının NLRP3 inflamazom aktivasyonu için bir ligand olabileceği 

gösterilmiştir (Zhong ve ark., 2018). Mitokondri hasarının okside 

mitokondri DNA’sının oluşumuna neden olduğu ve bu yapının NLRP3 

inflamazom aktivasyonunda önemli bir olay olduğu bilinmektedir. Fakat 

mitokondri hasarı NLRP3 oluşumu olmadan (priming basamağı) NLRP3 

aktivasyonunu tetikleyememektedir (Latz E, ve ark., 2013). Ayrıca yanlış 

katlanmış proteinlerin, endoplazmik retikulum stresinin tetiklenmesi veya 

lizozomal destabilizasyon yoluyla NLRP3 inflamazomunu aktive ettiği de 

birçok çalışmada gösterilmiştir (Halle A ve ark., 2008; Ji ve ark., 2019). 

NLRP3 inflamazomunun inhibitörleri 

Kardiyovasküler, metabolik, nörodejeneratif ve inflamatuvar birçok 

hastalığın patogenezinde NLRP3 inflamazom aktivasyonunun yer alması 

bu inflamazom kompleksini hedef alan ilaçların tasarlanması ve 

geliştirilmesini sağlamıştır. NLRP3 inflamazomu ile ilişkili hastalıkların 

klinik tedavisinde IL-1β antikorları ve rekombinant IL-1β 

antagonistlerinin  (kanakinumab ve anakinra) kullanımı hedeflenmektedir. 

Ayrıca, NLRP3 inflamazom aktivasyonunu etkileyerek antiinflamatuvar 

etki gösteren birçok küçük moleküllü bileşik olduğu (MCC950, β-

hidroksibütirat, Bay 11-7082, dimetilsülfoksit ve TipI interferon gibi) 

gösterilmiştir (Coll ve ark., 2015; Youm ve ark., 2015; Ahn ver ark., 2014; 

Inoue ve ark., 2012). Fakat bu inhibitörlerin çoğunun NLRP3 

inflamazomunun inhibisyonu için spesifik olmadığı ve düşük efikasiteye 

sahip olduğu bildirilmiştir. NLRP3 ile ilişkili hastalıkların tedavisi için 

NLRP3 inflamazomuna spesifik farmakolojik inhibitörlerin 

kullanılmasının daha iyi bir seçenek olacağı düşünülmektedir (Yang ver 

ark., 2019). Aşağıda NLRP3 inflamazom aktivasyonunun farmakolojik 

inhibitörü olan 5 bileşiğe ve onların olası terapötik kullanım alanlarına 

kısaca değinilmiştir. 

MCC950 

MCC950, Coll ve arkadaşları tarafından tanımlanmış küçük moleküllü 

NLRP3 inflamazom inhibitörüdür (Coll ve ark., 2015). Bu bileşik NLRP3 

ile tetiklenen ASC oligomerizasyonunu engelleyerek NLRP3 

inflamazomunun aktivasyonunu ve IL-1β salıverilmesini inhibe 

etmektedir. Fakat MCC950 AIM2, NLRC4 ve NLRP1 inflamazomlarının 

aktivasyonunu etkilememektedir (Daniels ve ark., 2016; Coll ver ark., 

2015; Dempsey ver ark., 2017). MCC950’nin NLRP3’e bağlanarak 

posttranslasyonel modifikasyonunu düzenlediği de ileri sürülmüştür 

(Humphries ve ark., 2018). Jiang ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 
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MCC950’nin nigerisinle indüklenen NLRP3 inflamazom aktivasyonunu 

klorun hücre içine girişini engelleyerek baskıladığı gösterilmiştir (Jiang ve 

ark., 2017). 

CY-09 

NLRP3’ün ATPaz aktivitesinin baskılanmasının NLRP3 inflamazomu 

ile ilişkili hastalıkların tedavisi için hedef olabileceği ileri sürülmüştür. 

C172 ve CY-09 spesifik olarak NLRP3 inflamazomunu inhibe etmektedir. 

Bu bileşiklerin inhibitör etkisinin NLRP3 ve pro-IL-1β ekspresyonundaki 

artışın (sinyal 1, priming basamağı) baskılanmasından ve NLRP3’ün 

posttranslasyonel modifikasyonunun engellenmesinden bağımsız olduğu 

bildirilmiştir (Jiang ve ark., 2017). Jiang ve arkadaşları CY-09 bileşiğinin 

NLRP3’ün Walker A motifine doğrudan bağlandığını ve onun ATPaz 

aktivitesini ortadan kaldırdığını göstermişlerdir. Fakat CY-09 bileşiği 

NLRC4, NLRP1, NOD2 ve RIG-1’e bağlanamamaktır (Jiang ve ark., 

2017). Daha önce yapılan başka bir çalışmada NLRP3’ün ATPaz 

aktivitesinin NLRP3’ün oligomerizasyonu ve aktivasyonu için önemli 

olduğu bildirilmiştir (Duncan ve ark., 2007). Bu nedenle CY-09, spesifik 

olarak hem in vivo hem in vitro NLRP3 inflamazomunu inhibe eden ilk 

bileşik olarak tanımlanmıştır. 

OLT1177 

OLT1177 spesifik olarak NLRP3 inflamazom aktivasyonunu inhibe 

eden, AIM2 ve NLRC4 inflamazomunu etkilemeyen aktif beta sülfonil 

nitril bileşiğidir. OLT1177’nin kriyopirin ilişkili periyodik sendrom 

(cryopyrin-associated periodic syndrome; CAPS) hastalarından alınan 

monositlerde kaspaz-1 aktivitesini ve IL-1β üretimini azalttığı ve farelerde 

LPS ile indüklenen sistemik inflamasyonun şiddetini hafiflettiği 

bildirilmiştir (Marchetti ve ark., 2018). Ayrıca hasta bireylere 8 gün 

boyunca yüksek dozda verilen OLT1177’nin biyokimyasal veya 

hematolojik herhangi bir yan etkisinin olmadığı gözlenmiştir. 

OLT1177’nin NLRP3 inflamazomu üzerindeki antiinflamatuvar etkisinin 

CY-09 gibi sinyal-1’in baskılanmasından ve K+ dışa atımından bağımsız 

olduğu, doğrudan NLRP3’e bağlanıp onun ATPaz aktivitesini inhibe ettiği 

ileri sürülmektedir (Marchetti ve ark., 2018). Bu bulgular OLT1177’nin 

spesifik olarak NLRP3 inflamazomunun oluşumunu önlediğini ve NLRP3 

ile ilişkili hastalıkların tedavisi için önemli bir bileşik olduğunu 

göstermektedir. 
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Tranilast 

Günümüze kadar birçok küçük moleküllü bileşiğin NLRP3 

inflamazomunu inhibe ettiği ve farklı deneysel hastalık modellerinde 

kullanıldığı bildirilmiştir. Tranilast antialerjik ilaç olarak bilinen bir 

triptofan metaboliti analoğudur ve birçok inflamatuvar hastalığın 

tedavisinde kullanılmıştır (Konneh, 1998). Tranilast, mast hücrelerinden 

IgE ile indüklenen histamin salıverilmesini önleyebilmekte ve güçlü bir 

antiinflamatuvar etki göstermektedir (Platten ve ark., 2005; Azuma ve ark., 

1976). Fakat tranilastın moleküler etki mekanizması tam olarak 

bilinmemektedir. Huang ve arkadaşları Tranilast’ı spesifik NLRP3 

inhibitörü olarak tanımlamıştır (Huang ve ark., 2018). Tranilast NLRP3’ün 

ATPaz aktivitesinden bağımsız olarak doğrudan NLRP3’ün NACHT 

bölgesine bağlanır ve NLRP3-NLRP3 etkileşimini ve sonrasında ASC 

oligomerizasyonunu inhibe eder. Böylece NLRP3 inflamazomunun 

aktivasyonu engellenir (Huang ve ark., 2018). Birçok çalışmada NLRP3 

ile ilişkili hastalıkların fare modellerinde Tranilast’ın önemli terapötik ve 

koruyucu etkileri olduğu bildirilmiştir (Darakhshan ve Pour, 2015; Platten 

ve ark., 2005). 

Oridonin 

Oridonin antiinflamatuvar hastalıkların tedavisinde yaygın olarak 

kullanılan OTC (over-the-counter) bitkisel ürün Rabdosia Rubescens’in 

majör biyoaktif maddesidir. Bu bileşiğin antiinflamatuvar ve proapoptotik 

etkileri olduğu gösterilmiştir (Kadota ve ark., 1997; Kuo ve ark., 2014; 

Yang ve ark., 2015). Daha önceki çalışmalar Oridonin’in, MAPK 

(mitojenle aktive edilen protein kinaz) yolağını ve NF-κB aktivasyonunu 

baskılayabileceğini ve inflamazom aktivasyonunun engellenmesinden 

bağımsız olarak proinflamatuvar sitokinlerin (TNF-a ve IL-6 gibi) 

salıverilmesini önleyebileceğini göstermiştir (Huang ve ark., 2005; Xu ve 

ark., 2009; Zhao ve ark., 2017). He ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 

Oridonin’in antiinflamatuvar etkisinin mekanizmaları araştırılmıştır. 

Oridonin’in spesifik olarak NLRP3 inflamazomunun aktivasyonunu inhibe 

ettiği fakat AIM2 ve NLRC4 inflamazomlarına, LPS ile indüklenen 

NLRP3 oluşumuna, pro-IL-1β ekspresyonuna ve TNF-α üretimine etkisi 

olmadığı gösterilmiştir (He ve ark., 2018). Oridonin’in doğrudan 

NLRP3’ün NACHT bölgesine bağlandığı ve buradaki sistein279 bölgesi 

ile kovalent bağ yaparak NLRP3 inflamazom aktivasyonunu engellediği 

bildirilmiştir (He ve ark., 2018). 
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NLRP3 İnflamazomu ve Hipertansiyon 

Hipertansiyon dünyada en yaygın görülen kardiyovasküler 

hastalıklardan biridir. Hipertansiyon ve hipertansiyonun tetiklediği 

iskemik kalp hastalığı, kalp yetmezliği, inme, periferik damar hastalığı ve 

kronik böbrek hastalığı gibi komplikasyonlar dünyada önemli bir 

morbidite ve mortalite nedenidir (Poulter ve ark., 2015). Kan basıncını 

düşürmek ve hipertansiyonla ilişkili komplikasyonları tedavi etmek için 

çeşitli antihipertansif ilaçlar geliştirilmesine rağmen hipertansiyon klinikte 

hala tedavisi oldukça zor olan bir hastalıktır. 

Hipertansiyonun patogenezinde sempatoadrenal sistemin aşırı 

aktivasyonu, anjiyotensin II (AII), aldosteron ve endotelin-1 (ET-1) gibi 

vazoaktif ajanlar, genetik yatkınlık gibi birçok faktör rol oynamaktadır. 

Yüksek tuz alımı da kan basıncının yükselmesine diğer faktörlerden 

bağımsız olarak katkı sağlamaktadır. Tüm bu nedenler kalp, damar yatağı, 

böbrek ve beyin gibi birçok organda hasara yol açmaktadır (Caillon ve 

Schiffrin, 2016). Düşük düzeydeki inflamasyonun kan basıncının 

yükselmesinde ve yüksek devam etmesinde önemli bir rol oynadığı ve 

kronik inflamatuvar hastalıkların ortaya çıkmasına yol açtığı ileri 

sürülmektedir. Adezyon molekülleri ve kemokinlerin ekspresyonu, immün 

hücre aktivasyonu ve infiltrasyonu, sitokin salıverilmesi ve oksidatif stres 

gibi tüm proinflamatuvar mekanizmaların hipertansiyonla ilişkili olduğu 

bildirilmiştir (Leibowitz ve Schiffrin, 2011). Bununla birlikte bu olaylar 

kardiyovasküler, renal ve santral sinir sisteminde hasara yol açarak kan 

basıncını artırmaktadır (Schiffrin, 2012). Doğal ve kazanılmış bağışıklık 

sisteminin aktivasyonunun düşük seviyedeki inflamatuvar cevaba katkı 

sağladığı ve hipertansiyon ve hipertansiyona bağlı uç organ hasarının 

gelişimi ve ilerlemesinde önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir (Schiffrin, 

2013). 

Hipertansiyonun tetiklenmesinde proinflamatuvar sürecin anlaşılması 

önemli ve ilgi çekici bir araştırma alanıdır. Klinik bir çalışmada kan 

nötrofil sayısında artışın hipertansif sürecin bir göstergesi olduğu 

bildirilmiştir (Liu ve ark., 2015). Çeşitli hipertansif hayvan modellerinde, 

bağışıklık sisteminde yer alan hücrelerin kalp, damar, böbrek gibi 

dokularda biriktiği gösterilmiştir. IL-1β pleiotropik etkileri olan ve NLRP3 

inflamazomunun aktivasyonuna aracılık eden önemli bir proinflamatuvar 

sitokindir. Krishnan ve arkadaşları kan basıncı yüksek olan hastalarda 

serum IL-1β seviyelerinin arttığını ve bunun sistemik hipertansiyonun 

tetikleyicisi ve/veya göstergesi olabileceğini bildirmişlerdir (Krishnan ve 

ark., 2014). İnflamazom aktivitesi hipertansiyonun gelişiminde önemli bir 

rol oynamaktadır. DOCA-tuz modeliyle hipertansiyon oluşturulmuş 
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farelerde renal NLRP3 inflamazom aktivasyonunun tetiklendiği, IL-1β 

ekspresyonunun ve kollajen depolanmasının arttığı gösterilmiştir. ASC 

geni eksik farelerin ise bu değişikliklere karşı korunduğu gözlenmiştir. 

Ayrıca, NLRP3 inflamazomunun inhibitörü MCC950 ile tedavinin 

DOCA-tuz hipertansiyon modeliyle indüklenen kan basıncındaki 

yükselmeyi ve renal inflamasyonu önlediği bildirilmiştir (Krishnan ve ark., 

2016). Tek böbreği çıkarılmış aldosteron infüzyonu yapılmış yabanıl tip 

farelerde böbrekte inflamazom aktivasyonunun arttığı ve eplerenon 

uygulamasının bu durumu düzelttiği gösterilmiştir. Ayrıca ASC geni eksik 

olan farelerde renal inflamasyon ve remodeling gelişimi gözlenmemiştir 

(Kadoya ve ark., 2015). 

NF-κB inflamatuvar yanıtın oluşturulmasında önemli rol oynayan bir 

transkripsiyon faktörüdür. Birçok çalışmada NF-κB’nin hipertansiyonun 

ve hipertansiyona bağlı organ hasarının patofizyolojisine katkı sağladığı 

gösterilmiştir (Avolio ve ark., 2018; Fu ve ark., 2018; Han ve ark., 2018). 

NF-κB’nin NLRP3 inflamazomunun önemli bir aktivatörü olduğu da 

bilinmektedir (Yu ve ark., 2015). Bu transkripsiyon faktörünün bloke 

edilmesiyle tuza duyarlı hipertansif sıçanların paraventriküler nükleusunda 

NLRP3 ve pro-kaspaz-1 aktivasyonunun engellendiği, proinflamatuvar 

sitokinlerin ve oksidatif stresin azaldığı ve böylece yüksek tuzla tetiklenen 

hipertansiyonun baskılandığı bildirilmiştir (Qi ve ark., 2016a). 

Proinflamatuvar sitokin IL-1β’nın inhibisyonunun renin-anjiotensin 

sisteminin (RAS) aktivasyonunu azalttığı, paraventriküler nükleusta ROS 

oluşumunu baskıladığı ve hipertansiyonun neden olduğu kardiyovasküler 

hasarı geciktirdiği gözlenmiştir (Fujita, 2014; Su ve ark., 2014). Dahl tuza 

duyarlı hipertansif sıçanlarda IL-1β inhibitörü gevokizumabın 

paraventriküler nükleusa infüzyonu sonucu sempatoeksitasyonun 

baskılandığı, proinflamatuvar-antiinflamatuvar sitokinler arasındaki 

dengenin düzeldiği, oksidatif stresin azaldığı ve böylece hipertansiyonla 

tetiklenen hasarın düzeldiği gösterilmiştir (Qi ve ark., 2016b). AII, RAS’ın 

aktivasyonu sonucu oluşan vazokonstrüktör bir peptiddir ve kendi 

reseptörleri üzerinden etkilerini oluşturmaktadır (Wang ve ark., 2011). 

Böbrekte lokal olarak da üretilen AII, hipertansiyonun başlıca 

mediyatörlerinden biridir ve hipertansiyonla ilişkili inflamatuvar 

yolakların düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Lin ve ark., 

2009). 7 günlük AII infüzyonunun fare kalp dokusunda NLRP3 

inflamazomunun aktivasyonunu tetiklediği ve IL-1β ile diğer 

proinflamatuvar sitokinlerin ekspresyonunu artırdığı gösterilmiştir. 

NLRP3 inflamazom aktivasyonunun blokajının kan basıncını etkilemediği 

fakat AII ile indüklenen kardiyak fibrozisi azalttığı bildirilmiştir (Gan ve 

ark., 2018). Tüm bu çalışmaların sonuçları NLRP3 inflamazomu ve IL-1β 
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aktivasyonunun hipertansiyon ve hipertansiyona bağlı organ hasarında 

yeni bir terapötik hedef olabileceğini göstermektedir. Hipertansif süreçte 

NLRP3 inflamazom aktivasyonun rolünün daha detaylı araştırılması 

gerekmektedir. 

Sonuç 

NLRP3 inflamazom aktivasyonunun ve düzenlenmesinin 

mekanizmasının anlaşılması NLRP3 inflamazomu ile ilişkili çeşitli 

kardiyovasküler, metabolik, nörodejeneratif ve inflamatuvar hastalıkların 

tedavisi için önemlidir. Son yıllarda birçok NLRP3 inflamazom inhibitörü 

geliştirilmiştir. Bunlardan yukarıda bahsedilen beşi doğrudan NLRP3’ün 

kendisini hedef almaktadır. Ayrıca bu 5 inhibitör klinik uygulamada veya 

faz-II klinik çalışmalarda araştırılmaktadır. Sonuç olarak NLRP3 

inflamazom inhibitörlerinin araştırılması ve doğrudan NLRP3’ün 

kendisini hedef alan spesifik ilaçların geliştirilmesi, üzerinde durulması 

gereken önemli bir konudur.  

Klinik öncesi hayvanlardaki çeşitli hastalık modelleri üzerinde yapılan 

araştırmalarda, NLRP3 inflamazomunun inhibisyonunun inflamazomla 

ilişkili hastalıklar üzerinde faydalı etkilerinin olduğu gösterilmiştir. 2017 

yılında yapılan çalışmada inflamazomla (NLRP3, NLRC4) ilişkili gen 

ekspresyonunun insanlarda yaşla birlikte arttığı ileri sürülmüştür (Furman 

ve ark., 2017).  Ayrıca birçok çalışmada hipertansiyonun ve hipertansiyona 

bağlı çeşitli dokularda (kalp, böbrek, beyin gibi) meydana gelen hasarın 

patogenezinde NLRP3 inflamazom aktivitesinin önemli bir rol oynadığı 

bildirilmiştir. Bu gözlemler NLRP3 inflamazom aktivasyonunun inhibe 

edilmesinin etkili bir terapötik hedef olabileceğini düşündürmektedir. 

NLRP3 inflamazomunun hipertansiyon ve diğer inflamazomla ilişkili 

hastalıklarda etkilerini daha iyi anlamak için, ileri çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 

 

Kaynaklar 

Afonina IS, Zhong Z, Karin M, et al. Limiting inflammation‐the 

negative regulation of NF-kappaB and the NLRP3 inflammasome. Nat 

Immunol. 2017;18(8):861‐869. 

Ahn H, Kim J, Jeung EB, Lee GS. Dimethyl sulfoxide inhibits NLRP3 

inflammasome activation. Immunobiology. 2014 Apr;219(4):315-22.  

Avolio E, Pasqua T, Di Vito A, Fazzari G, Cardillo G, Alò R, et al. 

Role of Brain Neuroinflammatory Factors on Hypertension in the 

Spontaneously Hypertensive Rat. Neuroscience. 2018 Apr 1;375:158-168.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Avolio%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29432887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pasqua%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29432887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Vito%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29432887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fazzari%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29432887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cardillo%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29432887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al%C3%B2%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29432887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29432887


366 

Azuma H, Banno K, Yoshimura T. Pharmacological properties of N-

(3',4'-dimethoxycinnamoyl) anthranilic acid (N-5'), a new anti-atopic 

agent. Br J Pharmacol. 1976 Dec;58(4):483-8. 

Bauernfeind F, Bartok E, Rieger A, Franchi L, Núñez G, Hornung V. 

Cutting edge: reactive oxygen species inhibitors block priming, but not 

activation, of the NLRP3 inflammasome. J Immunol. 2011 Jul 

15;187(2):613-7.  

Bruder-Nascimento T, Ferreira NS, Zanotto CZ, et al. NLRP3 

inflammasome mediates aldosterone‐induced vascular damage. 

Circulation. 2016;134(23):1866‐1880.    

Cahill CM, Rogers JT. Interleukin (IL) 1beta induction of IL-6 is 

mediated by a novel phosphatidylinositol 3-kinase-dependent 

AKT/IkappaB kinase alpha pathway targeting activator protein-1. J Biol 

Chem. 2008 Sep 19;283(38):25900-12.  

Caillon A, Schiffrin EL. Role of Inflammation and Immunity in 

Hypertension: Recent Epidemiological, Laboratory, and Clinical 

Evidence. Curr Hypertens Rep. 2016 Mar;18(3):21.  

Coll RC, Robertson AA, Chae JJ, Higgins SC, Muñoz-Planillo R, 

Inserra MC, et al. A small-molecule inhibitor of the NLRP3 inflammasome 

for the treatment of inflammatory diseases. Nat Med. 2015 Mar;21(3):248-

55.  

Cookson BT, Brennan MA. Pro-inflammatory programmed cell death. 

Trends Microbiol. 2001;9(3):113‐114. 

Daniels MJ, Rivers-Auty J, Schilling T, Spencer NG, Watremez W, 

Fasolino V, et al. Fenamate NSAIDs inhibit the NLRP3 inflammasome and 

protect against Alzheimer's disease in rodent models. Nat Commun. 2016 

Aug 11;7:12504.  

Darakhshan S, Pour AB. Tranilast: a review of its therapeutic 

applications. Pharmacol Res. 2015 Jan;91:15-28.  

Davis BK, Ting JP. NLRP3 has a sweet tooth. Nat Immunol. 2010 

Feb;11(2):105-6.  

De Nardo D1, Latz E. NLRP3 inflammasomes link inflammation and 

metabolic disease. Trends Immunol. 2011 Aug;32(8):373-9.  

Dempsey C, Rubio Araiz A, Bryson KJ, Finucane O, Larkin C, Mills 

EL, et al. Inhibiting the NLRP3 inflammasome with MCC950 promotes 



367 

non-phlogistic clearance of amyloid-β and cognitive function in APP/PS1 

mice. Brain Behav Immun. 2017 Mar;61:306-316.  

Dinarello CA. Biologic basis for interleukin-1 in disease. Blood. 1996 

Mar 15;87(6):2095-147.   

Dinarello CA. The IL-1 family and inflammatory diseases. Clin Exp 

Rheumatol. 2002 Sep-Oct;20(5 Suppl 27):S1-13. 

Duncan JA, Bergstralh DT, Wang Y, Willingham SB, Ye Z, 

Zimmermann AG, Ting JP. Cryopyrin/NALP3 binds ATP/dATP, is an 

ATPase, and requires ATP binding to mediate inflammatory signaling. 

Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 May 8;104(19):8041-6. 

Elliott EI, Sutterwala FS. Initiation and perpetuation of NLRP3 

inflammasome activation and assembly. Immunol Rev. 2015 

May;265(1):35-52.  

Fu S, Li YL, Wu YT, Yue Y, Qian ZQ, Yang DL. Icariside II attenuates 

myocardial fibrosis by inhibiting nuclear factor-κB and the TGF-β1/Smad2 

signalling pathway in spontaneously hypertensive rats. Biomed 

Pharmacother. 2018 Apr;100:64-71.  

Fujita T. Mechanism of salt-sensitive hypertension: focus on adrenal 

and sympathetic nervous systems. J Am Soc Nephrol. 2014 

Jun;25(6):1148-55.  

Furman D, Chang J, Lartigue L, Bolen CR, Haddad F, Gaudilliere B, et 

al. Expression of specific inflammasome gene modules stratifies older 

individuals into two extreme clinical and immunological states. Nat Med. 

2017 Feb;23(2):174-184.  

Gan W, Ren J, Li T, Lv S, Li C, Liu Z, Yang M. The SGK1 inhibitor 

EMD638683, prevents Angiotensin II-induced cardiac inflammation and 

fibrosis by blocking NLRP3 inflammasome activation. Biochim Biophys 

Acta Mol Basis Dis. 2018 Jan;1864(1):1-10.  

Garg NJ. Inflammasomes in cardiovascular diseases. Am J Cardiovasc 

Dis. 2011;1(3):244-54. 

Gonzalez-Pacheco H, Vargas-Alarcon G, Angeles-Martinez J, et al. 

The NLRP3 and CASP1 gene polymorphisms are associated with 

developing of acute coronary syndrome: a case-control study. Immunol 

Res. 2017;65(4):862-868 .  

Green JP, Yu S, Martín-Sánchez F, Pelegrin P, Lopez-Castejon G, 

Lawrence CB, Brough D. Chloride regulates dynamic NLRP3-dependent 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29421583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20YL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29421583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20YT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29421583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yue%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29421583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qian%20ZQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29421583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29421583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29421583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29421583


368 

ASC oligomerization and inflammasome priming. Proc Natl Acad Sci U S 

A. 2018 Oct 2;115(40):E9371-E9380.  

Halle A, Hornung V, Petzold GC, Stewart CR, Monks BG, Reinheckel 

T, et al. The NALP3 inflammasome is involved in the innate immune 

response to amyloid-beta. Nat Immunol. 2008 Aug;9(8):857-65.  

Han Y, Qiu H, Pei X, et al. Low dose sinapic acid abates the pyroptosis 

of macrophages by downregulation of lncRNA-MALAT1 in rats with 

diabetic atherosclerosis. J Cardiovasc Pharmacol. 2018;71(2):104-112. 

Han S, Bal NB, Sadi G, Usanmaz SE, Uludag MO, Demirel-Yilmaz E. 

The effects of LXR agonist GW3965 on vascular reactivity and 

inflammation in hypertensive rat aorta. Life Sci. 2018 Nov 15;213:287-

293.  

He H, Jiang H, Chen Y, Ye J, Wang A, Wang C, et al. Oridonin is a 

covalent NLRP3 inhibitor with strong antiinflammasome activity. Nat 

Commun. 2018 Jun 29;9(1):2550.  

Heid ME, Keyel PA, Kamga C, Shiva S, Watkins SC, Salter RD. 

Mitochondrial reactive oxygen species induces NLRP3-dependent 

lysosomal damage and inflammasome activation. J Immunol. 2013 Nov 

15;191(10):5230-8.  

Hu Q, Zhang T, Yi L, et al. Dihydromyricetin inhibits NLRP3 

inflammasome‐ dependent pyroptosis by activating the Nrf2 signaling 

pathway in vascular endothelial cells. BioFactors. 2018;44(2):123‐136. 

Huang J, Wu L, Tashiro S, Onodera S, Ikejima TA.Comparison of the 

signal pathways between the TNFalpha-and Oridonin-induced Murine 

L929 fibrosarcoma cell death.Acta Med Okayama.2005 Dec;59(6):261-70.     

Huang Y, Jiang H, Chen Y, Wang X, Yang Y, Tao J, et al. Tranilast 

directly targets NLRP3 to treat inflammasome-driven diseases. EMBO 

Mol Med. 2018 Apr;10(4). pii: e8689.  

Humphries F, Bergin R, Jackson R, Delagic N, Wang B, Yang S, et al. 

The E3 ubiquitin ligase Pellino2 mediates priming of the NLRP3 

inflammasome. Nat Commun. 2018 Apr 19;9(1):1560.  

Inoue M, Williams KL, Oliver T, Vandenabeele P, Rajan JV, Miao EA, 

Shinohara ML. Interferon-β therapy against EAE is effective only when 

development of the disease depends on the NLRP3 inflammasome. Sci 

Signal. 2012 May 22;5(225):ra38.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30366037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bal%20NB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30366037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sadi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30366037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Usanmaz%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30366037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uludag%20MO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30366037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Demirel-Yilmaz%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30366037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30366037


369 

Jha S, Ting JP. Inflammasome-associated nucleotide-binding domain, 

leucine-rich repeat proteins and inflammatory diseases. J Immunol. 2009 

Dec 15;183(12):7623-9.  

Ji T, Han Y, Yang W, Xu B, Sun M, Jiang S, et al. Endoplasmic 

reticulum stress and NLRP3 inflammasome: Crosstalk in cardiovascular 

and metabolic disorders. J Cell Physiol. 2019 Feb 11.  

Jiang H, He H, Chen Y, Huang W, Cheng J, Ye J, et al. Identification 

of a selective and direct NLRP3 inhibitor to treat inflammatory disorders. 

J Exp Med. 2017 Nov 6;214(11):3219-3238.  

Kadota S, Basnet P, Ishii E, Tamura T, Namba T. Antibacterial activity 

of trichorabdal A from Rabdosia trichocarpa against Helicobacter pylori. 

Zentralbl Bakteriol. 1997 Jun;286(1):63-7. 

Kadoya H, Satoh M, Sasaki T, Taniguchi S, Takahashi M, Kashihara 

N. Excess aldosterone is a critical danger signal for inflammasome 

activation in the development of renal fibrosis in mice. FASEB 

J.2015;29:3899-3910.  

Katsnelson MA, Rucker LG, Russo HM, Dubyak GR. K+ efflux 

agonists induce NLRP3 inflammasome activation independently of Ca2+ 

signaling. J Immunol. 2015 Apr 15;194(8):3937-52.  

Katsnelson, M., Dubyak, G. Cytosolic K+ and extracellular Na+ as 

regulators of NLRP3 inflammasome activation and the IL-1β secretion 

response of macrophages to crystalline stimuli.FASEB J.2013,27,138.8-8. 

Konneh, M.Tranilast Kissei 

Pharmaceutical.IDrugs.1998,May;1(1):141-6. 

Krishnan SM, Dowling JK, Ling YH, Diep H, Chan CT, Ferens D, et 

al. Inflammasome activity is essential for one kidney/deoxycorticosterone 

acetate/salt-induced hypertension in mice. Br J Pharmacol. 2016 

Feb;173(4):752-65.  

Krishnan SM, Sobey CG, Latz E, Mansell A, Drummond GR. IL-1β 

and IL-18: inflammatory markers or mediators of hypertension? Br J 

Pharmacol. 2014 Dec;171(24):5589-602.  

Kuo LM, Kuo CY, Lin CY, Hung MF, Shen JJ, Hwang TL. Intracellular 

glutathione depletion by oridonin leads to apoptosis in hepatic stellate 

cells. Molecules. 2014 Mar 18;19(3):3327-44.  



370 

Labow M, Shuster D, Zetterstrom M, Nunes P, Terry R, Cullinan EB, 

et al. Absence of IL-1 signaling and reduced inflammatory response in IL-

1 type I receptor-deficient mice. J Immunol. 1997 Sep 1;159(5):2452-61.    

Lacey CA, Mitchell WJ, Dadelahi AS, Skyberg JA. Caspases-1 and 

caspase-11 mediate pyroptosis, inflammation, and control of Brucella joint 

infection. Infect Immun. 2018;86(9):e00361-18. 

Lamkanfi M, Dixit VM. Mechanisms and functions of inflammasomes. 

Cell. 2014 May 22;157(5):1013-22.  

Latz E, Xiao TS, Stutz A. Activation and regulation of the 

inflammasomes. Nat Rev Immunol. 2013 Jun;13(6):397-411.  

Latz E. NOX-free inflammasome activation. Blood. 2010 Sep 

2;116(9):1393-4.  

Lee GS, Subramanian N, Kim AI, Aksentijevich I, Goldbach-Mansky 

R, Sacks DB, et al. The calcium-sensing receptor regulates the NLRP3 

inflammasome through Ca2+ and cAMP. Nature. 2012 Dec 

6;492(7427):123-7.  

Leibowitz A, Schiffrin EL. Immune mechanisms in hypertension. Curr 

Hypertens Rep. 2011;13:465–72. 

Lin L, Phillips WE, Manning RD. Intrarenal Angiotensin ii is associated 

with inflammation, renal damage and dysfunction in dahl salt-sensitive 

hypertension. J Am Soc Hypertens. 2009 Sep-Oct;3(5):306-14.  

Liu D, Zeng X, Li X, Mehta JL, Wang X. Role of NLRP3 

inflammasome in the pathogenesis of cardiovascular diseases. Basic Res 

Cardiol. 2017 Dec 9;113(1):5.  

Liu X, Zhang Q,Wu H, Du H, Liu L, Shi H, et al. Blood neutrophil to 

lymphocyte ratio as a predictor of hypertension. Am J Hypertens. 

2015;28:1339–46. 

Lugrin J, Martinon F. The AIM2 inflammasome: sensor of pathogens 

and cellular perturbations. Immunol Rev. 2018;281(1):99‐114   

Luo B, Huang F, Liu Y, et al. NLRP3 inflammasome as a molecular 

marker in diabetic cardiomyopathy. Front Physiol. 2017;8:519. 

Luo B, Li B, Wang W, et al. NLRP3 gene silencing ameliorates diabetic 

cardiomyopathy in a type 2 diabetes rat model. PLoS ONE. 

2014;9(8):e104771.   



371 

Man SM, Karki R, Kanneganti TD. Molecular mechanisms and 

functions of pyroptosis, inflammatory caspases and inflammasomes in 

infectious diseases. Immunol Rev. 2017;277(1):61‐75.    

Marchetti C, Swartzwelter B, Gamboni F, Neff CP, Richter K, Azam 

T, et al. OLT1177, a β-sulfonyl nitrile compound, safe in humans, inhibits 

the NLRP3 inflammasome and reverses the metabolic cost of 

inflammation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Feb 13;115(7):E1530-

E1539.  

Mariathasan S, Weiss DS, Newton K, McBride J, O'Rourke K, Roose-

Girma M, et al. Cryopyrin activates the inflammasome in response to 

toxins and ATP. Nature. 2006 Mar 9;440(7081):228-32. 

Martinon F, Tschopp J. Inflammatory caspases and inflammasomes: 

master switches of inflammation. Cell Death Differ. 2007 Jan;14(1):10-22. 

Martinon F, Tschopp J. Inflammatory caspases: linking an intracellular 

innate immune system to autoinflammatory diseases. Cell. 2004 May 

28;117(5):561-74. 

Martinon, F., Burns, K., Tschopp, J. The inflammasome: a molecular 

platform triggering activation of inflammatory caspases and processing of 

proIL-1β. Mol Cell. 2002 Aug;10(2):417-26. 

Mills KH, Dungan LS, Jones SA, Harris J. The role of inflammasome-

derived IL-1 in driving IL-17 responses. J Leukoc Biol. 2013 

Apr;93(4):489-97.  

Muñoz-Planillo R, Kuffa P, Martínez-Colón G, Smith BL, Rajendiran 

TM, Núñez G. K⁺ efflux is the common trigger of NLRP3 inflammasome 

activation by bacterial toxins and particulate matter. Immunity. 2013 Jun 

27;38(6):1142-53.  

Murakami T, Ockinger J, Yu J, Byles V, McColl A, Hofer AM, Horng 

T. Critical role for calcium mobilization in activation of the NLRP3 

inflammasome. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Jul 10;109(28):11282-7.  

Pan J, Han L, Guo J, et al. AIM2 accelerates the atherosclerotic plaque 

progressions in ApoE‐/‐ mice. Biochem Biophys Res Commun. 

2018;498(3):487‐494. 

Pereira NdS, Dantas Queiroga TB, Nunes DF, et al. Innate immune 

receptors over expression correlate with chronic chagasic cardiomyopathy 

and digestive damage in patients. PLoS Negl Trop Dis. 

2018;12(7):e0006589. 



372 

Pétrilli V, Dostert C, Muruve DA, Tschopp J. The inflammasome: a 

danger sensing complex triggering innate immunity. Curr Opin Immunol. 

2007 Dec;19(6):615-22     

Platten M, Ho PP, Youssef S, Fontoura P, Garren H, Hur EM, et al. 

Treatment of autoimmune neuroinflammation with a synthetic tryptophan 

metabolite. Science. 2005 Nov 4;310(5749):850-5.    

Poulter NR, Prabhakaran D, Caulfield M. Hypertension. Lancet. 2015 

Aug 22;386(9995):801-12.  

Qi J, Yu XJ, Shi XL, Gao HL, Yi QY, Tan H, et al.  NF-kappaB 

blockade in hypothalamic paraventricular nucleus inhibits high-

saltinduced hypertension through NLRP3 and caspase-1. Cardiovasc 

Toxicol. 2016a Oct;16(4):345-54.  

Qi J, Zhao XF, Yu XJ, Yi QY, Shi XL, Tan H, et al. Targeting 

Interleukin-1 beta to Suppress Sympathoexcitation in Hypothalamic 

Paraventricular Nucleus in Dahl Salt-Sensitive Hypertensive Rats. 

Cardiovasc Toxicol. 2016b Jul;16(3):298-306.  

Qiu Z, Lei S, Zhao B, et al. NLRP3 inflammasome activation‐mediated 

pyroptosis aggravates myocardial ischemia/reperfusion injury in diabetic 

rats. Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:9743280   

Schiffrin EL. The immune system: role in hypertension. Can J Cardiol. 

2013;29:543–8. 

Schiffrin EL. Vascular remodeling in hypertension: mechanisms and 

treatment. Hypertension. 2012;59:367–74. 

Schroder K, Tschopp J. The inflammasomes. Cell. 2010 Mar 

19;140(6):821-32.  

Schroder K, Zhou R, Tschopp J. The NLRP3 inflammasome: a sensor 

for metabolic danger? Science. 2010 Jan 15;327(5963):296-300.  

Shimada K, Crother TR, Karlin J, Dagvadorj J, Chiba N, Chen S, et al. 

Oxidized mitochondrial DNA activates the NLRP3 inflammasome during 

apoptosis. Immunity. 2012 Mar 23;36(3):401-14.  

Sorbara MT, Girardin SE. Mitochondrial ROS fuel the inflammasome. 

Cell Res. 2011 Apr;21(4):558-60.  

Stutz A, Kolbe CC, Stahl R, Horvath GL, Franklin BS, van Ray O, et 

al. NLRP3 inflammasome assembly is regulated by phosphorylation of the 

pyrin domain. J Exp Med. 2017 Jun 5;214(6):1725-1736.  



373 

Su Q, Qin DN, Wang FX, Ren J, Li HB, Zhang M, et al. Inhibition of 

reactive oxygen species in hypothalamic paraventricular nucleus attenuates 

the renin-angiotensin system and proinflammatory cytokines in 

hypertension. Toxicol Appl Pharmacol. 2014 Apr 15;276(2):115-20.  

Wang X, Phillips MI, Mehta JL. LOX-1 and angiotensin receptors, and 

their interplay. Cardiovasc Drugs Ther. 2011 Oct;25(5):401-17.  

Wolf BB, Green DR. Suicidal tendencies: apoptotic cell death by 

caspase family proteinases. J Biol Chem. 1999 Jul 16;274(29):20049-52. 

Xu Y, Xue Y, Wang Y, Feng D, Lin S, Xu L. Multiple-modulation 

effects of Oridonin on the production of proinflammatory cytokines and 

neurotrophic factors in LPS-activated microglia. Int Immunopharmacol. 

2009 Mar;9(3):360-5.  

Yang F, Qin Y, Wang Y, et al. LncRNA KCNQ1OT1 mediates 

pyroptosis in diabetic cardiomyopathy. Cell Physiol Biochem. 

2018;50(4):1230‐1244    

Yang J, Jiang H, Wang C, Yang B, Zhao L, Hu D, et al. Oridonin 

triggers apoptosis in colorectal carcinoma cells and suppression of 

microRNA-32 expression augments oridonin-mediated apoptotic effects. 

Biomed Pharmacother. 2015 May;72:125-34.  

Yang TC, Chang PY, Lu SC. L5-LDL from ST-elevation myocardial 

infarction patients induces IL-1 beta production via LOX-1 and NLRP3 

inflammasome activation in macrophages. Am J Physiol Heart Circ 

Physiol. 2017;312(2):H265‐H274.    

Yang Y, Wang H, Kouadir M, Song H, Shi F. Recent advances in the 

mechanisms of NLRP3 inflammasome activation and its inhibitors. Cell 

Death Dis. 2019 Feb 12;10(2):128.  

Youm YH, Nguyen KY, Grant RW, Goldberg EL, Bodogai M, Kim D, 

et al. The ketone metabolite β-hydroxybutyrate blocks NLRP3 

inflammasome-mediated inflammatory disease. Nat Med. 2015 

Mar;21(3):263-9.  

Yu XJ, Zhang DM, Jia LL, Qi J, Song XA, Tan H, et al. Inhibition of 

NF-κB activity in the hypothalamic paraventricular nucleus attenuates 

hypertension and cardiac hypertrophy by modulating cytokines and 

attenuating oxidative stress. Toxicol Appl Pharmacol. 2015 May 

1;284(3):315-22.  



374 

Zhang Y, Liu X, Bai X, et al. Melatonin prevents endothelial cell 

pyroptosis via regulation of long noncoding RNA MEG3/miR‐223/ 

NLRP3 axis. J Pineal Res. 2018;64(2):e12449.  .    

Zhao G, Zhang T, Ma X, Jiang K, Wu H, Qiu C, et al. Oridonin 

attenuates the release of pro-inflammatory cytokines in 

lipopolysaccharide-induced RAW264. 7 cells and acute lung injury. 

Oncotarget. 2017 Jul 12;8(40):68153-68164.  

Zhong Z, Liang S, Sanchez-Lopez E,et al. New mitochondrial DNA 

synthesis enables NLRP3 inflammasome activation. Nature. 2018 

Aug;560(7717):198-203.  

Zhou R, Tardivel A, Thorens B, Choi I, Tschopp J. Thioredoxin-

interacting protein links oxidative stress to inflammasome activation. Nat 

Immunol. 2010 Feb;11(2):136-40.  

Zhou R, Yazdi AS, Menu P, Tschopp J. A role for mitochondria in 

NLRP3 inflammasome activation. Nature. 2011 Jan 13;469(7329):221-5. 

Zhou W, Chen C, Chen Z, Liu L, Jiang J, Wu Z, Zhao M, Chen Y. NLRP3: 

A Novel Mediator in Cardiovascular Disease. J Immunol Res. 2018 Apr 

8;2018:5702103.  

Zhu J, Yang Y, Hu SG, et al. T‐lymphocyte K(v)13 channel activation 

triggers the NLRP3 inflammasome signaling pathway in hypertensive 

patients. Exp Ther Med. 2017;14(1):147‐154.  

Zychlinsky A, Prevost MC, Sansonetti PJ. Shigella flexneri induces 

apoptosis in infected macrophages. Nature. 1992;358(6382):167‐169. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



375 

 

 

 

 

 


